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1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych oraz o zmianie innych ustaw.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instru-
mentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwe-
stycyjnych, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem
finansowym.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach pa-
szportowych oraz ustawy o op³acie skarbowej.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Stanów Zjednoczonych Ameryki
w sprawie wspó³pracy w ramach Polsko-Amerykañskiej Komisji Fulbrighta,
sporz¹dzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia miêdzy
Uni¹ Europejsk¹ a Republik¹ Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie
stosowania niektórych postanowieñ Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku
o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowski-
mi Unii Europejskiej oraz Protoko³u z 2001 roku do Konwencji, podpisane-
go w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 roku.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o upowa¿nieniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej do z³o¿enia oœwiadczenia o uznaniu w³aœciwoœci Trybu-
na³u Sprawiedliwoœci Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2
Traktatu o Unii Europejskiej.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu
spo³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Kanad¹, podpisanej w War-
szawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpiecze-
niu spo³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Stanami Zjednoczonymi
Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zniesieniu G³ównego Inspektora
Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektó-
rych innych ustaw.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
oraz ustawy – Prawo o notariacie.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo spó³dzielcze.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji ryn-
ków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu pa-
szowego.

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach.

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prze-
ciwpo¿arowej oraz niektórych innych ustaw.

Porz¹dek obrad

17. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 6 i 7 sierpnia 2008 r.



17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego.

18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

19. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si³
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospoitej Polskiej – podsekretarz stanu Andrzej Duda

Narodowy Bank Polski – pierwszy zastêpca prezesa Piotr Wiesio³ek

Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wiceprezes Ma³gorzata Kozak

Ministerstwo Finansów – podsekretarz Stanu Ludwik Kotecki

Ministerstwo Infrastruktury – podsekretarz stanu Zbigniew Rapciak

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

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – podsekretarz stanu Rados³aw Mleczko

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – podsekretarz stanu Artur £awniczak

Ministerstwo Skarbu Pañstwa – podsekretarz stanu Krzysztof ¯uk

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu £ukasz Rêdziniak

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji – podsekretarz stanu Antoni Podolski

– podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – podsekretarz stanu Andrzej Kremer

Ministerstwo Œrodowiska – podsekretarz stanu Janusz Zaleski

Ministerstwo Zdrowia – podsekretarz stanu Marek Twardowski





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 11 minut 01)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Krystyna
Bochenek, Marek Zió³kowski i Zbigniew Romasze-
wski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Otwieram siedemnaste posiedzenie Senatu

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

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senato-

rów Ma³gorzatê Adamczak oraz Tadeusza Grusz-
kê. Listê mówców prowadziæ bêdzie senator
Ma³gorzata Adamczak.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Informujê, ¿e Sejm na dwudziestym posiedze-
niu w dniu 25 lipca 2008 r. przyj¹³ wszystkie po-
prawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o sy-
stemie oœwiaty, ustawy – Karta Nauczyciela
oraz ustawy o postêpowaniu w sprawach nielet-
nich, do ustawy o zmianie ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê o S³u¿bie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz S³u¿bie Wywiadu Wojskowego
oraz ustawê o s³u¿bie funkcjonariuszy S³u¿by
Kontrwywiadu Wojskowego oraz S³u¿by Wywia-
du Wojskowego, przyj¹³ wiêkszoœæ poprawek
Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ubezpie-
czeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodar-
skich oraz ustawy o krajowym systemie ewiden-
cji producentów, ewidencji gospodarstw rol-
nych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
p³atnoœci, a tak¿e do ustawy o szczególnych roz-
wi¹zaniach dla podatników uzyskuj¹cych nie-
które przychody poza terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej.

Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³u
czternastego posiedzenia stwierdzam, ¿e protokó³
tego posiedzenia zosta³ przyjêty.

Informujê, ¿e protokó³ piêtnastego posiedzenia
Senatu zgodnie z art. 39 ust. 3 Regulaminu Sena-
tu jest przygotowany do udostêpnienia senato-
rom. Je¿eli nikt z pañstwa senatorów nie zg³osi do
niego zastrze¿eñ, to zostanie on przyjêty na kolej-
nym posiedzeniu.

Dorêczony pañstwu projekt porz¹dku obrad
siedemnastego posiedzenia obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zor-
ganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach
publicznych oraz o zmianie innych ustaw.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finan-
sowymi oraz niektórych innych ustaw.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych,
ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze
nad rynkiem finansowym.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o znie-
sieniu G³ównego Inspektora Inspekcji Handlowej,
o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz nie-
których innych ustaw.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy –
Prawo o notariacie.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo spó³dzielcze.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców
i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz ryn-
ku suszu paszowego.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o lasach.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej
oraz niektórych innych ustaw.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych
oraz ustawy o op³acie skarbowej.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicz-
nego.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ut-
worzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie.



14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rz¹dem Stanów Zjednoczonych Amery-
ki w sprawie wspó³pracy w ramach Polsko-Ame-
rykañskiej Komisji Fulbrighta, sporz¹dzonej
w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r.

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Porozumienia miêdzy Uni¹ Europejsk¹
a Republik¹ Islandii oraz Królestwem Norwegii
w sprawie stosowania niektórych postanowieñ
Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy
prawnej w sprawach karnych pomiêdzy Pañstwa-
mi Cz³onkowskimi Unii Europejskiej oraz Proto-
ko³u z 2001 roku do Konwencji, podpisanego
w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 roku.

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o upowa¿nieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej do z³o¿enia oœwiadczenia o uznaniu w³aœci-
woœci Trybuna³u Sprawiedliwoœci Wspólnot Eu-
ropejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu
o Unii Europejskiej.

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym
miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Kanad¹, podpi-
sanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym
miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Stanami Zje-
dnoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie
dnia 2 kwietnia 2008 r.

Proponujê rozpatrzenie punktów: pierwszego,
drugiego, trzeciego, czwartego, szóstego, siódme-
go, ósmego, dziesi¹tego, jedenastego, dwunaste-
go, czternastego, siedemnastego oraz osiemna-
stego, projektu porz¹dku obrad, pomimo ¿e druki
do nich zosta³y dorêczone w terminie póŸniejszym
ni¿ okreœlony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Sena-
tu. Je¿eli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wyso-
ka Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê.

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

Panie i Panowie Senatorowie! W zwi¹zku z proœ-
b¹, jak¹ otrzyma³em z Ministerstwa Spraw Wew-
nêtrznych i Administracji, proponujê zmianê ko-
lejnoœci rozpatrywania punktu jedenastego po-
rz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o dokumentach pasz-
portowych oraz ustawy o op³acie skarbowej, i roz-
patrzenie go jako punktu pi¹tego porz¹dku ob-
rad.

Ponadto, w zwi¹zku z proœb¹ Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, proponujê zmianê kolej-
noœci rozpatrywania dotychczasowych punktów:
czternastego, piêtnastego, szesnastego, siedem-
nastego oraz osiemnastego, projektu porz¹dku
obrad i rozpatrzenie ich kolejno jako punktów:
pi¹tego, szóstego, siódmego, ósmego oraz dzie-
wi¹tego porz¹dku obrad. (Rozmowy na sali)

Jeszcze raz to przeczytam. Dobrze, jest po-
my³ka, jeszcze raz to przeczytam.

W zwi¹zku z proœb¹ Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych proponujê zmianê kolejnoœci rozpatry-
wania dotychczasowych punktów: czternastego,
piêtnastego, szesnastego, siedemnastego oraz
osiemnastego, projektu porz¹dku obrad i rozpa-
trzenie ich kolejno jako punktów: pi¹tego, szóste-
go…

(G³osy z sali: Szóstego, szóstego…)
Bez pi¹tego, tak? Przepraszam bardzo, po-

my³ka. No dobrze – i rozpatrzenie ich jako pun-
któw: szóstego, siódmego, ósmego oraz dziewi¹te-
go porz¹dku obrad.

(G³os z sali: I dziesi¹tego.)
I jako punktu dziesi¹tego porz¹dku obrad. Do-

brze.
Je¿eli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wyso-

ka Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê.
Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e

Senat przedstawion¹ propozycjê przyj¹³.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ

g³os w sprawie omawianego porz¹dku obrad?
(G³os z sali: Jest g³os przeciw.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Trzciñski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 9 Regulaminu Se-

natu wnoszê o przeprowadzenie ³¹cznej debaty
nad punktami: pierwszym, drugim oraz trzecim,
porz¹dku obrad, to jest nad punktem dotycz¹cym
stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowa-
dzania instrumentów finansowych do zorganizo-
wanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicz-
nych oraz o zmianie innych ustaw; nastêpnie nad
stanowiskiem Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
oraz niektórych innych ustaw oraz nad stanowis-
kiem Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o funduszach inwestycyjnych, ustawy – Prawo
bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem fi-
nansowym. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy jest sprzeciw wobec propozycji senatora

Trzciñskiego?
Nie widzê zg³oszeñ. Dobrze, wiêc wprowadza-

my to do porz¹dku obrad.
Proszê bardzo, pan senator Kwiatkowski.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Se-

natu wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku obrad
o punkt: drugie czytanie projektu ustawy o zmia-
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nie ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej i rozpatrzenie go jako pun-
ktu ostatniego porz¹dku obrad.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Czy ktoœ zg³asza sprzeciw wobec tego wniosku?
(G³osy z sali: Nie.)
Nie ma sprzeciwu, tak? To dziêkujê, uzupe³nia-

my, i bêdzie to punkt dziewiêtnasty porz¹dku ob-
rad.

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-
rad siedemnastego posiedzenia Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej siódmej kadencji.

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

Informujê te¿, ¿e obradujemy dzisiaj do godzi-
ny 18.00, potem bêdzie przerwa i jutro kontynuu-
jemy o godzinie 9.00.

(G³os z sali: Godzinê wczeœniej.)
(G³os z sali: Do 9.00?)
Jutro kontynuujemy od godziny 9.00, Panie

Senatorze, a nie do 9.00.
(G³os z sali: A dzisiaj, a dzisiaj?)
Do 18.00, przed chwil¹ to powiedzia³em.
Przystêpujemy do ³¹cznego rozpatrzenia

punktów pierwszego, drugiego oraz trzeciego
porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finan-
sowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spó³kach publicznych oraz o zmianie innych
ustaw; stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finan-
sowymi oraz niektórych innych ustaw; stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o funduszach inwestycyjnych, ustawy – Prawo
bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem fi-
nansowym.

Przypominam, ¿e rozpatrywane ustawy zosta³y
uchwalone przez Sejm na dwudziestym posiedze-
niu w dniu 25 lipca 2008 r. Do Senatu zosta³y
przekazane w dniu 29 lipca 2008 r. Marsza³ek Se-
natu w dniu 29 lipca 2008 r. zgodnie z art. 68
ust. 1 Regulaminu Senatu skierowa³ je do Komisji
Gospodarki Narodowej. Komisja po rozpatrzeniu
ustaw przygotowa³a swoje sprawozdania w tej
sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e teksty ustaw zawar-
te s¹ w drukach nr 227, 228 oraz 229, a sprawo-
zdania komisji – w drukach nr 227A, 228A i 229A.

Proszê teraz sprawozdawcê Komisji Gospo-
darki Narodowej, pana senatora Marka Trzciñ-
skiego, o zabranie g³osu i przedstawienie kolejno
sprawozdañ komisji w sprawie rozpatrywanych
ustaw.

Senator Marek Trzciñski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senato-

rowie! Zaproszeni Goœcie!
Mam przyjemnoœæ w imieniu Komisji Gospodar-

ki Narodowej, obraduj¹cej w dniu wczorajszym,
przedstawiæ sprawozdanie o rz¹dowym projekcie
zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie pub-
licznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spó³kach publicznych, zwanej dalej ustaw¹
o ofercie publicznej, ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego, ustawy
z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. – Kodeks spó³ek handlo-
wych oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obli-
gacjach, przedstawionym w druku nr 227A.

Zasadniczym celem nowelizacji jest wdro¿enie
do polskiego porz¹dku prawnego dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia
2004 r. w sprawie ofert przejêcia, dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia
2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów doty-
cz¹cych przejrzystoœci informacji o emitentach,
których papiery wartoœciowe dopuszczone s¹ do
obrotu na rynku regulowanym, zmieniaj¹cej dy-
rektywê 201/34/WE, oraz dyrektywy komisji
z dnia 8 marca 2007 r. ustanawiaj¹cej szczegó³o-
we zasady wdro¿enia niektórych przepisów dy-
rektywy w sprawie harmonizacji wymogów doty-
cz¹cych przejrzystoœci informacji o emitentach,
których papiery wartoœciowe dopuszczone s¹ do
obrotu na rynku regulowanym.

Ponadto projekt doprecyzowuje niektóre prze-
pisy nasuwaj¹ce w¹tpliwoœci interpretacyjne
b¹dŸ te¿ te, które nie do koñca prawid³owo wdra-
¿a³y przepisy wspólnotowe, a tak¿e eliminuje luki
w systemie prawnym.

Ustawa nowelizuj¹ca harmonizuje równie¿
ustawê o ofercie publicznej z innymi ustawami re-
guluj¹cymi, ogólnie rzecz ujmuj¹c, zasady obrotu
papierami wartoœciowymi.

W zakresie ustawy o ofercie publicznej noweli-
zacja w szczególnoœci uzupe³nia zakres przedmio-
towy ustawy o zasady i warunki prowadzenia sub-
skrypcji lub sprzeda¿y papierów wartoœciowych
jako czynnoœci zwi¹zanych z ofert¹ publiczn¹.

Definiuje albo doprecyzowuje niektóre pojêcia,
miêdzy innymi takie, jak „instytucja kredytowa”,
„poœrednie nabycie akcji”, „pañstwo macierzy-
ste”, „wprowadzaj¹cy”, „spó³ka publiczna”, „pub-
liczna oferta papierów wartoœciowych” czy te¿
„dni sesyjne”.

Dokonuje zmian w ramach przepisów doty-
cz¹cych postêpowania z dokumentami informa-
cyjnymi zwi¹zanymi z ofert¹ publiczn¹ lub ubie-
ganiem siê o dopuszczenie papierów wartoœcio-
wych lub innych instrumentów finansowych do
obrotu na rynku regulowanym, w tym w zakresie
zagadnieñ zwi¹zanych z wymogami dotycz¹cymi
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dokumentów emisyjnych, prospektu emisyjnego,
memorandum informacyjnego i innych doku-
mentów informacyjnych.

Zmienia przepisy dotycz¹ce zadañ nadzor-
czych wykonywanych przez Komisjê Nadzoru Fi-
nansowego.

Wskazuje jednoznacznie, kto ponosi odpowie-
dzialnoœæ za prawdziwoœæ, rzetelnoœæ i komplet-
noœæ informacji zamieszczonych w prospekcie
emisyjnym oraz w warunkach obrotu.

Przyjmuje zasadê, ¿e stron¹ postêpowania
wszczêtego na wniosek o zatwierdzenie prospektu
emisyjnego mo¿e byæ wy³¹cznie emitent lub wpro-
wadzaj¹cy. Zwalnia z obowi¹zku poœrednictwa
firmy inwestycyjnej przy ubieganiu siê o zatwier-
dzenie prospektu emisyjnego w przypadkach
okreœlonych w ustawie. Przyjmuje zasadê, ¿e do-
kument rejestracyjny mo¿e mieæ wielokrotne za-
stosowanie w okresie jego wa¿noœci.

Okreœla procedurê stwierdzania równowa¿no-
œci pod wzglêdem formy i treœci informacji zawar-
tych w memorandum informacyjnym z informa-
cjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym oraz
procedurê sporz¹dzania aneksu do memoran-
dum. Uznaje zamieszczenie prospektu emisyjne-
go na stronie internetowej organu nadzoru pañ-
stwa za jego publiczne udostêpnienie.

Okreœla na nowo termin wa¿noœci prospektu
emisyjnego i dokumentu rejestracji. Doprecyzo-
wuje przepisy dotycz¹ce uchylania siê od skut-
ków prawnych zapisów.

Wskazuje jêzyki w³aœciwe do wykonywania
obowi¹zków informacyjnych przez emitentów, dla
których Polska jest pañstwem przyjmuj¹cym.

Formu³uje przepisy dotycz¹ce publicznych do-
stêpnoœci rocznych i pó³rocznych informacji okre-
sowych.

Dokonuje zmian w zakresie przepisów doty-
cz¹cych ujawniania stanu posiadania znacznych
pakietów akcji spó³ek publicznych. Wskazuje je-
dnoznacznie, ¿e obowi¹zek og³oszenia wezwania
do zapisywania siê na sprzeda¿ lub zamianê akcji
w sytuacji przekroczenia progu 33% lub 66%
ogólnej liczby g³osów powstaje równie¿ w przy-
padku objêcia akcji w ofercie prywatnej.

Rozszerza katalog przypadków, w których po-
wstaje mo¿liwoœæ ubiegania siê o zmianê ceny og-
³aszanej w wezwaniu, jednoczeœnie zapewniaj¹c
utrzymanie ceny na poziomie nie ni¿szym ni¿
wartoœæ godziwa akcji.

Przewiduje, ¿e prawo dokonania przymusowe-
go wykupu pozosta³ych akcji mo¿e zostaæ zreali-
zowane jedynie w okresie trzech miesiêcy od
osi¹gniêcia lub przekroczenia progu 90% ogólnej
liczby g³osów w spó³ce.

Wprowadza uregulowania, które pozwol¹ usta-
liæ w³aœciwe dla spraw nadzoru prawo i organ
w sytuacji, gdy papiery wartoœciowe spó³ki dopu-

szczone s¹ do obrotu w wiêcej ni¿ jednym pañ-
stwie cz³onkowskim.

Precyzuje zasadê odpowiedzialnoœci cywilnej za
szkody wyrz¹dzone przez udostêpnienie do publi-
cznej wiadomoœci nierzetelnej, nieprawdziwej lub
niekompletnej informacji lub przemilczenie infor-
macji. Porz¹dkuje i uœciœla przepisy karne.

Wyd³u¿a z trzech do siedmiu lat okres przejœcio-
wy, w którym sporz¹dzanie, zatwierdzanie oraz
udostêpnianie do publicznej wiadomoœci prospek-
tu emisyjnego nie jest wymagane w przypadku
ofert publicznych spe³niaj¹cych warunki okreœlo-
ne w zmienianym przepisie, prowadzonych przez
Skarb Pañstwa w procesie prywatyzacji dokony-
wanym na podstawie odrêbnych przepisów.

Zmiana w ustawie – Kodeks postêpowania cy-
wilnego zmierza do wy³¹czenia obowi¹zku spo-
rz¹dzania, zatwierdzania przez komisjê oraz udo-
stêpniania do publicznej wiadomoœci prospektu
emisyjnego w zwi¹zku z ofert¹ publiczn¹ sprzeda-
¿y papierów wartoœciowych przeprowadzan¹
w postêpowaniu egzekucyjnym, a tak¿e zniesie-
nia przymusu poœrednictwa firmy inwestycyjnej
w przeprowadzeniu takiej oferty oraz obowi¹zku
wpisu do ewidencji papierów wartoœciowych.

Nowelizacja kodeksu spó³ek handlowych zmie-
rza miêdzy innymi do utrudnienia przejmowania
spó³ek publicznych bez udzia³u rozproszonego
akcjonariatu oraz wprowadzenia elastycznoœci
w okreœlaniu jednego z parametrów emisji akcji,
jakim jest liczba akcji w przypadku spó³ki doko-
nuj¹cej oferty publicznej na podstawie prospektu
emisyjnego lub memorandum informacyjnego.

Zmiana w ustawie o obligacjach ma na celu zli-
beralizowanie obowi¹zków sprawozdawczych dla
emitentów obligacji kierowanych do obrotu na
rynku prywatnym.

Komisja Gospodarki Narodowej po przeprowa-
dzeniu debaty proponuje przyjêcie szesnastu po-
prawek o charakterze doprecyzowuj¹cym, redak-
cyjnym lub porz¹dkowym.

Wysoka Izbo, projekt ustawy, poza jednym wy-
j¹tkiem, objêtym wnioskiem mniejszoœci, który
dotyczy skreœlenia lit. b w art. 1 pkt 68, nie wzbu-
dzi³ wiêkszych kontrowersji podczas prac w komi-
sji, która po przeprowadzeniu pierwszego czyta-
nia wnosi o jego uchwalenie. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê teraz sprawozdawcê mniejszoœci Ko-

misji Gospodarki Narodowej, pana senatora Grze-
gorza Banasia, o zabranie g³osu i przedstawienie
wniosku mniejszoœci komisji w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zor-
ganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach
publicznych oraz o zmianie innych ustaw.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Szanowni Pañ-

stwo!
W zapisach ustawy, tej, która zosta³a przed³o-

¿ona Wysokiej Izbie, dopuszcza siê mo¿liwoœæ sto-
sowania tak zwanej ceny godziwej przy transakcji
wykupu akcji przez inwestora, który zamierza
przekroczyæ 33% lub 66% udzia³ów w akcjach
spó³ki i oczywiœcie chce mieæ prawo do wykony-
wania g³osów z tych akcji.

Naszym zdaniem, zdaniem mniejszoœci, zapisy
okreœlone w art. 1 pkt 68 lit. b mog¹ prowadziæ do
naruszenia interesu inwestorów indywidualnych
i mniejszoœciowych poprzez rezygnacjê z zagwa-
rantowania im œredniej ceny z ostatnich szeœciu
miesiêcy. Wed³ug mniejszoœci Komisji Gospodar-
ki Narodowej ustalanie ceny tych akcji w drodze
ich wyceny, mimo i¿ prowadzone by³oby pod nad-
zorem Komisji Nadzoru Finansowego, mo¿e je-
dnak budziæ kontrowersje. St¹d wniosek mniej-
szoœci polegaj¹cy na pozostawieniu dotychczaso-
wych przepisów tej ustawy poprzez skreœlenie
lit. b w art. 1 pkt 68. Dziêkujê bardzo, Panie Mar-
sza³ku. Dziêkujê pañstwu.

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?

Pan senator Misiak, proszê bardzo.

Senator Tomasz Misiak:
Ja mam pytanie do pana senatora Banasia

w sprawie tej w³aœnie poprawki mniejszoœci. Panie
Senatorze, czy ja móg³bym poprosiæ, ¿eby pan po-
wiedzia³, jaka w pañstwa opinii jest definicja s³ów
„cena godziwa”? Bo wed³ug mojej wiedzy cena go-
dziwa bywa lepsza od œredniej w przypadku wahañ
cenrynkowych, z jakimiczêstomamydoczynienia.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Poœle…
(G³osy z sali: Senatorze!)
Przepraszam bardzo. Szanowny Panie Senato-

rze… Ale ka¿dy senator nosi…
(G³os z sali: Pos³a w sobie.) (Weso³oœæ na sali)
Chcia³em powiedzieæ: bu³awê marsza³kowsk¹

w plecaku. W ka¿dym razie ¿yczê panu, by pan

pe³ni³ w swoim ¿yciu równie¿ i mandat pos³a, wiêc
proszê wybaczyæ tê pomy³kê.

Otó¿ mniejszoœæ komisji i ja osobiœcie nie twier-
dzimy, i¿ stanie siê tak, ¿e ta cena godziwa bêdzie
permanentnie inna ni¿ na przyk³ad cena wynika-
j¹ca z ostatnich szeœciu miesiêcy. Po prostu prze-
widujemy pewne mo¿liwe zachowania, bo prze-
cie¿ ta wycena nie bêdzie podlega³a ¿adnym rygo-
rom, ona co prawda bêdzie prowadzona pod nad-
zorem Komisji Nadzoru Finansowego, ale mimo to
bêdzie wolna w tym sensie, ¿e dowolnie ustalana.
Czy s³owo „godziwy” jest wystarczaj¹co mocne?
Nie jesteœmy do koñca o tym przekonani i st¹d ten
wniosek i próba pozostawienia dotychczasowych
zapisów, które w tej sprawie siê sprawdzi³y i dlate-
go nie potrzeba, przynajmniej naszym zdaniem,
tutaj niczego zmieniaæ. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przypominam, ¿e rozpatrywane ustawy by³y

rz¹dowymi projektami ustaw. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister finansów.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e
teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawi-
ciel rz¹du. Jest nim pan minister Kotecki.

Czy pan chce zabraæ g³os, Panie Ministrze?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Ludwik Kotecki: Je¿eli mo¿na, to tak.)
Oczywiœcie, ¿e mo¿na, dlatego pytam.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Ja bym chcia³ tak¿e siê odnieœæ do wniosku

mniejszoœci dotycz¹cego skreœlenia lit. b w art. 1
pkt 68. Chcia³bym podkreœliæ przes³anki wprowa-
dzenia tego przepisu.

Po pierwsze, wprowadzenie tego przepisu ma
na celu implementacjê dyrektywy w sprawie ofer-
ty przejêcia.

Po drugie, naszym zdaniem, to poszerza katalog
przypadków, w których powstaje mo¿liwoœæ ubie-
gania siê o zmianê ceny og³aszanej w wezwaniu,
zapewniaj¹c jednoczeœnie – i to trzeba podkreœliæ –
utrzymanie jej na poziomie nie ni¿szym ni¿ war-
toœæ godziwa i w tym sensie ochraniaj¹c interes ak-
cjonariusza, tak¿e o takie przypadki jak przyzna-
nie prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do
nabycia akcji spó³ki przejmuj¹cej w zwi¹zku z po-
dzia³em spó³ki publicznej przez wydzielenie lub
przyznanie innych praw maj¹tkowych zwi¹zanych
z posiadaniem akcji spó³ki publicznej.

Kolejna przes³anka to umo¿liwienie dokonania
przejêæ spó³ek w pogarszaj¹cej siê sytuacji, co po-
zwoli na podjêcie prób ratowania sytuacji w spó-
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³kach, a tym samym podniesie poziom ochrony
inwestorów. W innym przypadku, gdyby wykreœ-
lono ten przepis, mog³oby dojœæ do upadku firmy
i utraty zainwestowanego kapita³u.

I na koniec chcia³bym jeszcze podkreœliæ, ¿e
bardzo wa¿n¹ przes³ank¹ czy uzasadnieniem,
a jednoczeœnie zabezpieczeniem w pewnym sen-
sie, jest procedura poddania tej zmiany ceny œcis-
³ej kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Ona
zawsze mo¿e nie wyraziæ zgody na tak¹ zmianê.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Sygnalizowa³ mi chêæ zabrania g³osu pierwszy

zastêpca prezesa Narodowego Banku Polskiego,
pan Piotr Wiesio³ek.

Proszê bardzo.

Pierwszy Zastêpca Prezesa
Narodowego Banku Polskiego
Piotr Wiesio³ek:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pragnê zwróciæ siê z wnioskiem o wprowadze-

nie przez Senat RP zmian w ustawie o zmianie
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
oraz niektórych innych ustaw, przyjêtej przez
Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2008 r., za-
proponowanych w sprawozdaniu Komisji Gospo-
darki Narodowej w poprawkach drugiej, trzeciej
oraz dziewi¹tej.

1 sierpnia 2008 r. przes³a³em do pana mar-
sza³ka oraz do pañ senator i panów senatorów
list, w którym szczegó³owo przedstawi³em pro-
blem.

Sejm w trzecim czytaniu projektu ustawy
o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finan-
sowymi oraz niektórych innych ustaw wprowa-
dzi³ do niej poprawkê, zgodnie z któr¹ Narodowy
Bank Polski ma zostaæ wykluczony ze sk³adu ak-
cjonariatu Krajowego Depozytu Papierów Warto-
œciowych SA i zmuszony do zbycia posiadanych
obecnie akcji KDPW SA w terminie osiemnastu
miesiêcy pod rygorem utraty prawa g³osu z tych
akcji. Narodowy Bank Polski konsekwentnie na
ca³ym etapie postêpowania legislacyjnego opo-
wiada³ siê przeciw temu rozwi¹zaniu jako naru-
szaj¹cemu zasadê niezale¿noœci banku central-
nego wynikaj¹c¹ z Konstytucji RP i Traktatu
Ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹.

Jednym z podanych przez wnioskodawców po-
prawki oraz przedstawicieli rz¹du podstawowych
powodów wykorzystania ustawy jako œrodka do
przymuszenia NBP do zbycia posiadanych przez
niego akcji KDPW SA by³ fakt rzekomej sprzeczno-
œci art. 46 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami

finansowymi, wymieniaj¹cego NBP jako jednego
z potencjalnych akcjonariuszy KDPW SA, z art. 5
ust. 2 ustawy o Narodowym Banku Polskim zaka-
zuj¹cym NBP posiadania akcji okreœlonych spó-
³ek. Tymczasem zgodnie z podstawowymi zasada-
mi wyk³adni prawa art. 46 ust. 3 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi ma charakter prze-
pisu szczególnego w stosunku do art. 5 ust. 2
ustawy o NBP. Tym samy miêdzy przepisami obu
ustaw w przedmiotowym zakresie nie zachodzi
¿adna sprzecznoœæ lub kolizja. Potwierdza to fakt,
i¿ dotychczas w toku kolejnych prac nad ustawa-
mi reguluj¹cymi funkcjonowanie rynku kapita³o-
wego przepis ten nie budzi³ w¹tpliwoœci ustawo-
dawcy, a NBP naby³o akcje KDPW SA w roku
1999, a wiêc ju¿ w okresie obowi¹zywania art. 5
ust. 2 ustawy o Narodowym Banku Polskim.

Ponadto przedstawiciele rz¹du w toku prac
w Sejmie b³êdnie przedstawiali opiniê Europej-
skiego Banku Centralnego z dnia 21 maja 2008 r.,
wydan¹ na wniosek ministra finansów Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Opinia ta jednoznacznie stwier-
dza, i¿ projektowana ustawa, obecnie art. 19
ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi, „pozostaje
w sprzecznoœci z zasad¹ niezale¿noœci banku cen-
tralnego, poniewa¿ zobowi¹zuje ona NBP do zby-
cia sk³adników swojego maj¹tku, a mianowicie
posiadanych przez niego akcji KDPW”. Opinia ta
ani nie zosta³a uwzglêdniona w treœci projektu
ustawy, ani w uzasadnieniu do niego nie zawarto
informacji o jej wydaniu oraz treœci, a Sejm by³
b³êdnie informowany przez wnioskodawców
i przedstawicieli rz¹du o braku sprzecznoœci
ustawowego obowi¹zku zbycia akcji KDPW przez
NBP z opini¹ Europejskiego Banku Centralnego.

W toku prac legislacyjnych przedstawiciele
rz¹du wielokrotnie podkreœlali, i¿ wyjœcie NBP
z akcjonariatu KDPW SA jest konieczne, gdy¿ pro-
jektowana ustawa przewiduje przyznanie banko-
wi centralnemu uprawnieñ nadzorczych typu
over side wzglêdem Krajowego Depozytu Papie-
rów Wartoœciowych SA. Zdaniem przedstawicieli
rz¹du jednoczesne sprawowanie przez NBP nad-
zoru w³aœcicielskiego i ustawowego prowadzi³oby
do konfliktu interesów i jako takie nie jest dopu-
szczalne. Twierdzenie to nie jest zasadne. Jak bo-
wiem wskazuje doœwiadczenie innych pañstw
cz³onkowskich w Unii Europejskiej jednoczesne
sprawowanie nadzoru w³aœcicielskiego i nadzoru
ustawowego jest stosowane, a niekiedy wrêcz po-
pierane przez uczestników rynku. Ponadto, ze
wzglêdu na swój w¹ski zakres, przyznane NBP
w uchwalonej przez Sejm ustawie uprawnienia
nadzorcze nie zapewniaj¹ bankowi centralnemu
porównywalnych z nadzorem w³aœcicielskim na-
rzêdzi nadzorczych nad strategicznie wa¿n¹ dla
operacji polityki pieniê¿nej oraz bezpieczeñstwa
i efektywnego funkcjonowania polskiego systemu
p³atniczego spó³k¹, jak¹ jest KDPW SA. Te banki
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centralne, które zrezygnowa³y z posiadania akcji
centralnych depozytów, czyni³y to nie w zwi¹zku
z przyznaniem im uprawnieñ nadzorczych typu
over side, lecz zwykle po przyjêciu w tych krajach
waluty euro. Pragnê zwróciæ uwagê na to, ¿e szeœæ
innych banków centralnych w Unii Europejskiej
jest w dalszym ci¹gu akcjonariuszami spó³ek pro-
wadz¹cych centralne depozyty papierów warto-
œciowych.

Rozwi¹zania dotycz¹ce akcji KDPW SA posia-
danych przez NBP i sk³adu akcjonariatu
KDPW SA zawarte w uchwalonej przez Sejm usta-
wie nie s¹ zwi¹zane z implementacj¹ dyrektyw
unijnych. Ich kontrowersyjny charakter, wskazy-
wane przez Europejski Bank Centralny narusze-
nie niezale¿noœci banku centralnego oraz sprze-
czne z Konstytucj¹ RP naruszenie praw maj¹tko-
wych NBP rodz¹ istotne ryzyko dla ju¿ i tak opóŸ-
nionej implementacji dyrektywy MiFID, mimo de-
cyzji Komisji Europejskiej z dnia 31 stycznia
2008 r. o wniesieniu do Trybuna³u Sprawiedliwo-
œci sprawy przeciwko Polsce o niewdro¿enie tej
dyrektywy.

Pragnê podkreœliæ, ¿e dotychczasowy udzia³
Narodowego Banku Polskiego w akcjonariacie
KDPW SA w znacznym stopniu wspomaga³ NBP
w realizacji jego wa¿nych zadañ ustawowych oraz
by³ korzystny zarówno dla spó³ki, jak i dla pol-
skiego rynku finansowego. Wykluczenie NBP
z akcjonariatu KDPW bêdzie mia³o negatywne na-
stêpstwa dla Narodowego Banku Polskiego i sys-
temu finansowego w Polsce. Narodowy Bank Pol-
ski stanowi istotny element sieci bezpieczeñstwa,
tak zwanej safety net, niezbêdny dla zapewnienia
stabilnoœci systemu finansowego w Polsce. NBP,
podobnie jak i inne banki centralne, realizuje rów-
nie¿ szereg ustawowych zadañ w obszarze p³atni-
czo-rozliczeniowym, który w ka¿dym kraju jest
swoistym krwiobiegiem systemu finansowego.
W tym krwiobiegu KDPW spe³nia ogromn¹ rolê,
rozliczaj¹c transakcje dokonywane na rynku ka-
pita³owym, zarówno gie³dowym, jak i pozagie³do-
wym, w tym miêdzybankowym. W sytuacji wyklu-
czenia NBP z akcjonariatu KDPW SA lub braku
mo¿liwoœci wykonywania prawa g³osu z akcji
KDPW SA NBP utraci³oby dotychczasowy silny
wp³yw na KDPW SA zapewniaj¹cy obecnie stabil-
ny rozwój tej instytucji oraz wykonywanie w spo-
sób sprawny i bezpieczny us³ug depozytowych,
rozliczeniowych i rozrachunkowych dla wszyst-
kich uczestników rynku kapita³owego. Tym sa-
mym pozycja NBP jako podmiotu wspó³odpowie-
dzialnego za stabilnoœæ finansow¹ w Polsce zosta-
³aby znacznie os³abiona ze wszystkimi negatyw-
nymi tego konsekwencjami. NBP, bêd¹c od dzie-
wiêciu lat akcjonariuszem KDPW SA, przyczyni³
siê istotnie do usprawnienia jego dzia³ania i zape-
wnienia bezpieczeñstwa rozliczeñ poprzez wpro-

wadzenie przez KDPW SA miêdzynarodowych
standardów. Ponadto uczestnictwo Narodowego
Banku Polskiego w akcjonariacie KDPW SA przy-
czyni³o siê do rozwoju rynku wtórnego obligacji
skarbowych oraz do obni¿enia kosztów obs³ugi
d³ugu publicznego i kosztów rozliczeñ na rynku
kapita³owym. Od 1999 r., kiedy NBP wesz³o do ak-
cjonariatu KDPW SA, op³aty pobierane przez
KDPW SA zosta³y zmniejszone wielokrotnie, co
wynika³o miêdzy innymi z popieranej przez NBP
polityki zerowego zysku operacyjnego w spó³ce.
Opisane zmiany, jak równie¿ inne rozwi¹zania za-
warte w uchwalonej przez Sejm ustawie, doty-
cz¹ce mo¿liwoœci wyp³acania dywidendy dla ak-
cjonariuszy KDPW SA, oznaczaj¹ de facto zmianê
polityki finansowej, potencjalny wzrost op³at dla
uczestników KDPW SA. Stwarzaj¹ one istotne ry-
zyko zaprzepaszczenia przynajmniej czêœci z tych
osi¹gniêæ. Wprowadzenie mo¿liwoœci wyp³aty dy-
widendy przez KDPW SA mo¿e tak¿e ograniczyæ
œrodki na rozwój, którymi dysponowaæ bêdzie ta
spó³ka, co w d³u¿szym okresie prowadziæ mo¿e do
pogorszenia jakoœci infrastruktury rynku kapita-
³owego w Polsce.

Narodowemu Bankowi Polskiemu zosta³y po-
wierzone na mocy ustawy o NBP wa¿ne zadania,
które w znacznym stopniu zale¿¹ od bezpieczeñ-
stwa i efektywnoœci funkcjonowania KDPW SA.
Nale¿¹ do nich przede wszystkim przeprowa-
dzanie operacji polityki pieniê¿nej, w których
przedmiotem lub zabezpieczeniem s¹ miêdzy in-
nymi papiery wartoœciowe deponowane, rozli-
czane w KDPW SA, oraz nadzór nad systemami
p³atnoœci, w których dokonywany jest rozra-
chunek pieniê¿ny transakcji rozliczanych przez
KDPW SA.

Uwa¿am wiêc, ¿e przynajmniej do czasu wej-
œcia Polski do strefy euro, to jest w okresie, kiedy
decyzje w zakresie polityki pieniê¿nej nie bêd¹ je-
szcze przeniesione do Europejskiego Banku Cen-
tralnego, NBP powinno pozostaæ akcjonariuszem
KDPW SA.

Pragnê zwróciæ pañstwa uwagê na to, i¿ KDPW
oprócz prowadzenia depozytu papierów warto-
œciowych oraz rozliczeñ i rozrachunku transakcji
instrumentami finansowymi wykonuje równie¿
funkcje o charakterze publicznym. Mianowicie
zarz¹dza funduszem gwarancyjnym, który jest
wa¿nym sk³adnikiem systemu zabezpieczaj¹cego
pokrycie niedoboru œrodków otwartych funduszy
emerytalnych, oraz zarz¹dza systemem rekom-
pensat dla podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ
maklersk¹. Sk³ad akcjonariatu KDPW SA powi-
nien zatem zapewniaæ w³aœciwe wykonywanie
wszystkich jego funkcji. Wykluczenie NBP z grona
akcjonariuszy mo¿e skutkowaæ koncentrowa-
niem dzia³alnoœci KDPW SA na przynosz¹cych
najwy¿sze zyski funkcjach komercyjnych ze szko-
d¹ dla wype³nienia wspomnianych funkcji o cha-
rakterze publicznym.
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Pragnê równie¿ zwróciæ pañstwa uwagê na to,
¿e Skarb Pañstwa, który oficjalnie zadeklarowa³
wyjœcie w ci¹gu najbli¿szych dwóch lat z akcjona-
riatu KDPW SA, ani nie jest w rozpatrywanej usta-
wie skreœlony z listy potencjalnych akcjonariuszy
KDPW SA, ani nie ma – jak NBP – ustawowego ter-
minu na zbycie swoich akcji. Powy¿sze dzia³anie
oceniam jako dyskryminacyjne wobec jednego
z obecnych akcjonariuszy KDPW SA w stosunku
do innego akcjonariusza.

Podsumowuj¹c, zwracam siê do Wysokiej Izby
z uprzejm¹ proœb¹ o poparcie stanowiska NBP
w toku prac senackich nad tym projektem. Bar-
dzo dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Prezesie.
(G³os z sali: Panie Marsza³ku, jedno pytanie.)
Ju¿, moment.
Pozostali zaproszeni goœcie nie chc¹ zabraæ g³o-

su w kwestii ustaw? Nie. Dziêkujê.
Zgodnie z art. 34 ust. 6 Regulaminu Senatu se-

natorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie
d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obecnego na posie-
dzeniu przedstawiciela rz¹du oraz goœci, zwi¹zane
z omawianym punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ pyta-
nie?

Pan senator Trzciñski, pan senator Dajczak,
pan senator Dobrzyñski i pan senator Banaœ.
W takiej kolejnoœci.

Proszê bardzo.

Senator Marek Trzciñski:
Dziêkujê.
Mam pytanie do pana prezesa: której ustawy

dotyczy³a pana wypowiedŸ? Chcia³bym prosiæ
o informacjê…

(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Szanowni

Pañstwo!)
Chcia³bym mo¿e od razu wyjaœniæ, ¿e przedsta-

wione sprawozdanie odnosi³o siê do ustawy
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych,a ona nie reguluje
spraw zwi¹zanych z Krajowym Depozytem Papie-
rów Wartoœciowych, o którym mówi³ pan prezes,
i st¹d moje pytanie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dobrze.
Panie Prezesie, proszê uprzejmie.
(Pierwszy Zastêpca Prezesa Narodowego Ban-

ku Polskiego Piotr Wiesio³ek: Poniewa¿...)
Je¿eli mo¿na, zaprosi³bym pana tutaj, na mó-

wnicê.

Pierwszy Zastêpca Prezesa
Narodowego Banku Polskiego
Piotr Wiesio³ek:

Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ trzy pierwsze punkty s¹ omawiane

³¹cznie, zabra³em g³os w tym momencie i zwróci-
³em siê do pañstwa z apelem dotycz¹cym ustawy
o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finan-
sowymi oraz niektórych innych ustaw.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Prezesie.
Pan senator Dajczak.
Proszê uprzejmie.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Skoro, debata jest ³¹czna, jak ju¿ wspomnia³

pan prezes, chcia³bym zadaæ pytanie odnosz¹ce
siê do punktu drugiego. Chcê to zrobiæ w tym mo-
mencie, poniewa¿ pan prezes w swoim wyst¹pie-
niu poruszy³ temat, który mnie interesuje.

Chcia³bym zapytaæ pana ministra o treœæ opinii
Europejskiego Banku Centralnego. Jak mi wia-
domo, zosta³a ona wydana 21 maja, ale nie zosta-
³a do³¹czona ani do materia³ów sejmowych, ani
senackich. Prosi³bym, aby pan minister przybli-
¿y³ nam tê opiniê.

Pozwolê sobie zauwa¿yæ, ¿e w czasie debaty sej-
mowej przedstawiciel ministerstwa stwierdzi³, ¿e
ta opinia nie jest wi¹¿¹ca. I tutaj nasuwa siê taka
w¹tpliwoœæ: skoro ta opinia traktowana jest jako
niew¹¿¹ca, to dlaczego ministerstwo powo³uje siê
na to, ¿e w dwudziestu pañstwach Unii Europej-
skiej bank centralny nie posiada akcji? Przecie¿
w siedmiu pañstwach posiada. Czyli traktujemy
to wybiórczo, dobieramy przyk³ady, które s¹ dla
nas wygodne.

Tak ¿e bardzo bym prosi³ o przedstawienie tej
opinii. Myœlê, ¿e jest ona bardzo wa¿na i dla nas to
istotne w tej systuacji. Dziêkujê bardzo, Panie
Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, za chwilê powrócimy do tego

pytania, poniewa¿ przed chwil¹ pan senator spra-
wozdawca stwierdzi³, ¿e przedstawi³ sprawozda-
nie tylko do jednej ustawy. Czyli musimy powró-
ciæ do sprawozdania, pan senator sprawozdawca
przedstawi sprawozdanie w sprawie pozosta³ych
dwóch ustaw i potem powrócimy do pytañ.

Senator Marek Trzciñski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senato-

rowie i Zaproszeni Goœcie!
Po przedstawieniu sprawozdania dotycz¹cego

ustawy o ofercie publicznej, które zosta³o przed-
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stawione równie¿ na wniosek mniejszoœci, przy-
stêpujê w tej chwili do przedstawienia pañstwu
sprawozdania z posiedzenia Komisji Gospodarki
Narodowej, obraduj¹cej w dniu wczorajszym,
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie in-
strumentami finansowymi oraz niektórych in-
nych ustaw, druk nr 228A.

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumen-
tami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
transponuje do krajowego porz¹dku prawnego
postanowienia dyrektywy z dnia 21 kwietnia
2004 r. w sprawie rynków instrumentów finanso-
wych oraz dyrektywy z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie adekwatnoœci kapita³owej firm inwe-
stycyjnych i instytucji kredytowych.

Poza przepisami czyni¹cymi zadoœæ obowi¹z-
kowi wdro¿enia do polskiego systemu prawa
norm wspólnotowych w ustawie zawarto tak¿e
zmiany wynikaj¹ce z dotychczasowej praktyki jej
stosowania. Zmiany te sprzyjaj¹ rozwojowi pol-
skiego rynku kapita³owego poprzez liberalizacjê
zasad funkcjonowania systemu instrumentów fi-
nansowych oraz zapewnienie wiêkszego bezpie-
czeñstwa podmiotom uczestnicz¹cym w obrocie
tymi instrumentami.

Wejœcie ustawy w ¿ycie powinno przyczyniæ siê
do zwiêkszenia konkurencyjnoœci poprzez umo¿-
liwienie uczestnikom polskiego rynku finansowe-
go prowadzenia dzia³alnoœci na zasadach analogi-
cznych do obowi¹zuj¹cych w innych pañstwach
Unii Europejskiej. Adresatami ustawy s¹ przede
wszystkim firmy inwestycyjne, agenci firm inwe-
stycyjnych, banki powiernicze, podmioty organi-
zuj¹ce i prowadz¹ce rynek regulowany gie³dowy
i pozagie³dowy, Krajowy Depozyt Papierów Warto-
œciowych oraz inne izby rozliczeniowe i rozra-
chunkowe, a tak¿e Narodowy Bank Polski.

Poza zmian¹ ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi nowelizacja dokonuje zmian w szes-
nastu innych ustawach. W ustawie zapropono-
wano w szczególnoœci: rozszerzenie katalogu in-
strumentów finansowych, wprowadzenie defini-
cji klienta profesjonalnego i detalicznego, dopre-
cyzowanie zasad funkcjonowania rynku regulo-
wanego oraz zawierania transakcji krótkiej sprze-
da¿y, wprowadzenie wymogu posiadania odpo-
wiedniego wykszta³cenia i doœwiadczenia przez
cz³onków zarz¹du gie³dy, umo¿liwienie uczestni-
kom rynku wyboru innego ni¿ Krajowy Depozyt
Papierów Wartoœciowych SA podmiotu dokonu-
j¹cego rozliczeñ lub rozrachunku transakcji, mo-
dyfikacji treœci dzia³u trzeciego ustawy o instru-
mentach finansowych poprzez zmianê zasad
dzia³ania Krajowego Depozytu Papierów Warto-
œciowych oraz dodanie szczegó³owej regulacji
okreœlaj¹cej zasady prowadzenia dzia³alnoœci
w zakresie rozliczania i rozrachunku przez pod-
mioty inne ni¿ krajowy depozyt, doprecyzowanie

zasad prowadzenia przez firmê inwestycyjn¹ al-
ternatywnego systemu obrotu, modyfikacje prze-
pisów dotycz¹cych warunków funkcjonowania
domów maklerskich ze szczególnym uwzglêdnie-
niem zasad nadzoru nad ich prowadzeniem.

Komisja Gospodarki Narodowej po przeprowa-
dzeniu debaty proponuje przyjêcie dziewiêciu po-
prawek o charakterze doprecyzowuj¹cym, redak-
cyjnym lub porz¹dkowym oraz poprawkê, która
wzbudzi³a najwiêcej kontrowersji – przywraca
ona prawo Narodowego Banku Polskiego do pozo-
stawania akcjonariuszem Krajowego Depozytu
Papierów Wartoœciowych SA.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, Komisja Go-
spodarki Narodowej po przeprowadzeniu pierw-
szego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi oraz nie-
których innych ustaw wnosi o jej uchwalenie
wraz z zaproponowanymi poprawkami.

Przystêpujê od razu do z³o¿enia sprawozdania
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach
inwestycyjnych, ustawy – Prawo bankowe oraz
ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.
Sprawozdanie to przedstawione zosta³o w druku
nr 229A. Komisja obradowa³a nad projektem
ustawy równie¿ wczoraj, 5 sierpnia 2008 r.

Podstawowym celem ustawy jest implementa-
cja do prawa krajowego dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie rynków instrumentów finansowych,
Komisji z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadza-
j¹cej œrodki wykonawcze do dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymo-
gów organizacyjnych i warunków prowadzenia
dzia³alnoœci przez przedsiêbiorstwa inwestycyjne
oraz pojêæ zdefiniowanych na potrzeby tej¿e dy-
rektywy, oraz dyrektywy Komisji z dnia 19 marca
2007 r. dotycz¹cej wykonania dyrektywy Rady
w sprawie koordynacji przepisów ustawowych
wykonawczych i administracyjnych odnosz¹cych
siê do przedsiêbiorstw zbiorowego inwestowania
w zbywalne papiery wartoœciowe w zakresie wy-
jaœnienia niektórych definicji.

Ponadto ustawa wprowadza szereg zmian
i usprawnieñ regulacji w celu dostosowania usta-
wy o funduszach inwestycyjnych do zmienia-
j¹cych siê warunków funkcjonowania rynku przy
zachowaniu bezpieczeñstwa jego uczestników.
Zaproponowano równie¿ szereg przepisów umo¿-
liwiaj¹cych sprawowanie skutecznego nadzoru
przez Komisjê Nadzoru Finansowego.

Projekt ustawy nie wzbudzi³ wiêkszych kontro-
wersji podczas prac w komisji. Komisja Gospo-
darki Narodowej po przeprowadzeniu debaty pro-
ponuje przyjêcie czterech poprawek o charakte-
rze doprecyzowuj¹cym lub porz¹dkowym.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, Komisja Go-
spodarki Narodowej po przeprowadzeniu pierw-
szego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy
o funduszach inwestycyjnych, ustawy – Prawo
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bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem fi-
nansowym, wnosi o jej uchwalenie wraz z zapro-
ponowanymi poprawkami. Bardzo dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Czy s¹ jakieœ pytania do pana senatora spra-

wozdawcy? Nie ma. Dobrze.
Przechodzimy do pytañ do przedstawiciela

rz¹du.
Jedno pytanie zosta³o ju¿ zadane przez pana

senatora Dejczaka.
Proszê o odpowiedŸ, Panie Ministrze.
(G³os z sali: Dajczaka.)
Dajczaka, przepraszam, Panie Senatorze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Pytanie dotyczy³o opinii EBC. Dlaczego nie zo-

sta³a do³¹czona? Bo ona przysz³a po tym, jak
ustawa trafi³a do parlamentu. Byæ mo¿e to jest
mniej wa¿ne. A teraz chcia³bym powiedzieæ o kil-
ku sprawach, które s¹ istotne w tej dyskusji, jeœli
chodzi o ewentualne wykreœlenie Narodowego
Banku Polskiego z przedmiotowego katalogu
udzia³owców. Chcia³bym powiedzieæ, ¿e opinia
Europejskiego Banku Centralnego jest wymo-
giem proceduralnym wynikaj¹cym z traktatu,
w zwi¹zku z tym ona nie jest obowi¹zuj¹c¹ wy-
k³adni¹, jest tylko elementem procedury. Pañ-
stwo cz³onkowskie ma jedynie obowi¹zek jej roz-
wa¿enia przed podjêciem decyzji, co te¿ zosta³o
uczynione. Wa¿niejsze zaœ jest to, ¿e ta opinia
EBC, która do nas trafi³a pod koniec maja, nie
odnosi siê do obecnej wersji projektu ze wzglêdu
na to, ¿e ten projekt przeszed³ wiele zmian, miê-
dzy innymi, w kwestii dotycz¹cej zbycia akcji
przez Narodowy Bank Polski. I tutaj zosta³ wy-
d³u¿ony termin zbycia do osiemnastu miesiêcy.
Ponadto, i to te¿ jest bardzo wa¿ne, sankcj¹ za
niedokonanie tego zbycia w tej chwili nie jest ju¿
pozbawienie praw z akcji, a jedynie pozbawienie
prawa g³osu.

Je¿eli chodzi o tê czêœæ opinii, która odnosi siê
do niezale¿noœci banku centralnego, a tak na-
prawdê tylko do jednego z elementów tej niezale¿-
noœci, mianowicie niezale¿noœci finansowej,
s¹dzimy, ¿e nic nie stoi na przeszkodzie, aby
transakcji dokonaæ w drodze umowy z organami
decyzyjnymi NBP o sprzeda¿y akcji po cenie ryn-
kowej, tak jak jest to ujête w przedmiotowej opi-
nii. A w przypadku nabycia po tym terminie akcji
przez inny podmiot akcje te nie bêd¹ akcjami

u³omnymi, jak ju¿ zreszt¹ powiedzia³em, czyli nie
bêdzie podstaw do obni¿enia ich ceny, a jedyn¹
sankcj¹ dla NBP bêdzie pozbawienie prawa g³osu,
a nie wszystkich praw z akcji. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Dobrzyñski.
Panie Ministrze, zapewne wiêkszoœæ pytañ bê-

dzie kierowana do pana, tak ¿e proszê pozostaæ.

Senator Jan Dobrzyñski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Czy w opinii Europejskiego Banku Centralne-

go, któr¹ posiada ministerstwo, jest wzmianka
czy te¿ zapis o tym, ¿e przepisy ustawy s¹ sprzecz-
ne z zasad¹ niezale¿noœci banku centralnego, po-
niewa¿ zobowi¹zuj¹ one Narodowy Bank Polski
do zbycia posiadanych przezeñ akcji Krajowego
Depozytu Papierów Wartoœciowych SA?

I drugie pytanie: kiedy rz¹d ma zamiar sprywa-
tyzowaæ Krajowy Depozyt Papierów Wartoœcio-
wych SA?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:

Odpowiadam na pierwsze pytanie. Tak jak po-
wiedzia³em w swoim poprzednim wyst¹pieniu, ta
opinia nie odnosi siê do obecnej wersji projektu
i to jest podstawowa sprawa, któr¹ nale¿y mieæ na
uwadze. Jak ju¿ mówi³em, termin zbycia akcji
przez NBP zosta³ wyd³u¿ony, zosta³a tak¿e zmie-
niona sankcja. W zwi¹zku z tym w tej chwili tak
naprawdê nie wiadomo, jaka jest opinia Europej-
skiego Banku Centralnego w sprawie obecnego
projektu.

Je¿eli chodzi o pytanie drugie, czyli o kwestiê
prywatyzacji, to jeœli pan marsza³ek pozwoli,
chcia³bym, ¿eby na to pytanie odpowiedzia³ obec-
ny na sali przedstawiciel Ministerstwa Skarbu
Pañstwa, pan minister ¯uk.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze. Ale ja bym po-

prosi³ tutaj, na mównicê. Mo¿e panowie siê wy-
mieni¹.

Panie Ministrze, proszê usi¹œæ gdzieœ w po-
bli¿u.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Krzysztof ¯uk:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Zgodnie z przyjêtym przez Radê Ministrów pro-

gramem prywatyzacji tym terminem rozpoczêcia
procedury prywatyzacji Krajowego Depozytu Pa-
pierów Wartoœciowych, podobnie jak i Gie³dy Pa-
pierów Wartoœciowych, jest rok 2009. To chyba
jest precyzyjna odpowiedŸ na pytanie pana sena-
tora.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Mam pytanie do pana prezesa banku. Bardzo

proszê o krótkie odpowiedzi: tak czy nie.
Czy przedstawiana opinia jest niezbêdnym wa-

runkiem do tworzenia przepisu prawa? Proszê
odpowiedzieæ: tak lub nie, je¿eli Pan mo¿e.

Czy posiadanie akcji KDPW jest podstawow¹
sfer¹ dzia³alnoœci NBP? I znowu, proszê o odpo-
wiedŸ: tak czy nie. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Prezesie, proszê uprzejmie.

Pierwszy Zastêpca Prezesa
Narodowego Banku Polskiego
Piotr Wiesio³ek:
OdpowiedŸ na pierwsze pytanie – tak, na drugie

pytanie – nie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Prezesie.
Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Panie Marsza³ku!
Pytanie do pana ministra. Czy to, ¿e Narodowy

Bank Polski, trzeba powiedzieæ wprost, w przeci-
wieñstwie do banków w wielu innych krajach Eu-
ropy, nie bêdzie móg³ byæ akcjonariuszem Krajo-
wego Depozytu Papierów Wartoœciowych, nie do-
prowadzi do sytuacji pogorszenia siê bezpieczeñ-
stwa ewidencji transakcji w obrocie gie³dowym,
czego skutkiem mo¿e byæ podwy¿szenie kosztów
i op³at rozliczeñ na rynku kapita³owym w Polsce?
Czy taka obawa nie zachodzi? Dziêkujê bardzo,
Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Po pierwsze, chcia³bym przypomnieæ jedno

zdanie z wyst¹pienia pana prezesa, który wspom-
nia³, ¿e narodowe banki jedynie szeœciu pañstw
Unii Europejskiej z dwudziestu siedmiu, jak ro-
zumiem, czy dwudziestu, mo¿e oprócz Polski, s¹
uczestnikiem w krajowym depozycie. I teraz ju¿
konkretna odpowiedŸ na pytanie. W naszej ocenie
prywatyzacja czy wykluczenie Narodowego Ban-
ku Polskiego absolutnie nie pogorszy warunków
czy standardów. Chcia³bym te¿ powiedzieæ, ¿e Na-
rodowy Bank Polski jest udzia³owcem jedynie
w jednej trzeciej. W pozosta³ych dwóch trzecich
– Gie³da Papierów Wartoœciowych i Skarb Pañ-
stwa. Te wszystkie pozytywne rzeczy, które siê
dzia³y w KDPW, o których wspomina³ pan prezes,
to oczywiœcie tak¿e zas³uga pozosta³ych udzia-
³owców, nie tylko banku centralnego. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Stanis³aw Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Mam proœbê

do pana ministra. Mo¿e pan by³by jeszcze raz
uprzejmy powiedzieæ, czy ta opinia jest niezbêd-
nym warunkiem do tworzenia przepisów prawa,
bo zdaje mi siê, ¿e pan prezes banku powinien je-
szcze raz us³yszeæ to, co pan powiedzia³.

Druga sprawa dotyczy podstawowej dzia³alno-
œci. Myœlê, ¿e bank powinien siê w³aœnie tym za-
j¹æ, wy³¹cznie tym. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:
Chcia³bym tutaj potwierdziæ odpowiedŸ pana

prezesa. Opinia Europejskiego Banku Centralne-
go jest koniecznym wymogiem, ale jedynie proce-
duralnym. To jest bardzo istotny element i my
musimy siê o t¹ opiniê zwróciæ – ona zreszt¹ zo-
sta³a wydana – ale opinia Europejskiego Banku
Centralnego w ¿adnej mierze nie jest wi¹¿¹ca dla
rz¹du. Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Prezesie.
Nie ma wiêcej pytañ.
Chcia³em powiedzieæ: dziêkujê, Panie Mini-

strze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Ludwik Kotecki: Dziêkujê.)
Oczywiœcie panu prezesowi te¿ dziêkujê za wy-

jaœnienie.
Otwieram ³¹czn¹ dyskusjê.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

pisa³ siê do g³osu.
Zgodnie z art. 5…
(Senator Jan Dobrzyñski: Wprawdzie siê nie za-

pisa³em, Panie Marsza³ku…)
No, Panie Senatorze? Tak?
(Senator Jan Dobrzyñski: Je¿eli taka jest pana

wola, to nie mam tutaj...)
Panie Senatorze, jeszcze nie zamkn¹³em dys-

kusji.
Proszê bardzo, pan senator Dobrzyñski.
Ale prosi³bym o refleks, tak ¿e to...
(Senator Jan Dobrzyñski: Bardzo dziêkujê, Pa-

nie Marsza³ku, za tê…)
Jesteœmy izb¹ refleksji, ale potrzebny jest tak¿e

refleks.

Senator Jan Dobrzyñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!

Panowie Ministrowie!
Wykluczenie Narodowego Banku Polskiego

z krêgu akcjonariuszy Krajowego Depozytu Pa-
pierów Wartoœciowych Spó³ki Akcyjnej narusza
zasadê niezale¿noœci Narodowego Banku Polskie-
go. Przypomnê, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny wy-
wiód³ j¹ z art. 227 Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej, zawarta jest tak¿e w przepisach Trakta-
tu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹. Sta-
nowisko Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie
niezale¿noœci Banku Centralnego zosta³o podsu-
mowane w orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjne-
go z 22 wrzeœnia 2006 r., który powo³uj¹c siê tak-
¿e na wczeœniejsze swoje orzecznictwo stwierdzi³,
i¿ niezale¿noœæ banku centralnego jest konsek-
wencj¹ za³o¿enia racjonalnoœci ograniczenia in-
gerencji polityków w dzia³alnoœæ tego organu. Po-
stulat ten ma uzasadnienie historyczne, prawno-
porównawcze i wynikaj¹ce z praktycznego do-
œwiadczenia wzajemnych relacji w³adzy politycz-
nej i banku centralnego. Ju¿ w poprzednim wyro-
ku z 28 czerwca 2000 r., wydanym w pe³nym sk³a-
dzie, Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e spe-
cyficzna pozycja ustrojowa Narodowego Banku
Polskiego jako centralnego banku pañstwa pole-
ga, z jednej strony, na niezale¿noœci wobec orga-
nów pañstwowych, z drugiej zaœ strony, na apoli-
tycznoœci tego banku. NBP dzia³a w obszarze fi-
nansów publicznych, ale jego kompetencje zosta-

³y oddzielone od kompetencji rz¹du. Z niezale¿no-
œci¹ Narodowego Banku Polskiego jako banku
centralnego wi¹¿¹ siê inne jego kompetencje,
okreœlone ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Na-
rodowym Banku Polskim. Ustawowa podstawa
prawna przyznania bankowi centralnemu i jego
organom dodatkowych kompetencji nie uchyla
znaczenia niezawis³oœci NBP tak¿e w innych spra-
wach ni¿ konstytucyjnie wyznaczone. Wrêcz prze-
ciwnie, uzasadnione jest za³o¿enie, ¿e ustawo-
dawca tak¿e ze wzglêdu na tê cechê niezale¿noœci
powierzy³ te kompetencje w³aœnie Narodowemu
Bankowi Polskiemu, a nie innym organom pañ-
stwa, na przyk³ad ministrowi do spraw finansów
publicznych lub, co te¿ jest dopuszczalne, jakie-
muœ intencjonalnie w tym celu utworzonemu,
specjalnemu organowi pañstwowemu. Okreœle-
nie kompetencji NBP i jego pozycji oraz zasad
wspó³dzia³ania z w³aœciwymi organami pañstwa
w konstytucji, w ustawie o Narodowym Banku
Polskim, jak równie¿ okreœlenie pozycji prezesa
Narodowego Banku Polskiego wskazuje na przy-
jêt¹ przez ustawodawcê konstrukcjê gwarantu-
j¹c¹ niezale¿noœæ NBP niezbêdn¹ do prawid³owej
realizacji jego zadañ. Charakterystyczna dla tego
modelu konstytucyjnego i ustawowego statusu
NBP jest norma wyra¿ona w art. 3 ust. 1 ustawy
o Narodowym Banku Polskim, który stanowi, ¿e
podstawowym celem dzia³alnoœci Narodowego
Banku Polskiego jest utrzymanie stabilnego po-
ziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polity-
ki gospodarczej rz¹du, o ile nie ogranicza to pod-
stawowego celu Narodowego Banku Polskiego.

Zasady niezale¿noœci banku centralnego i mi-
nimalny poziom jej gwarancji okreœlone zosta³y
tak¿e w aktach prawnych Wspólnoty Europej-
skiej, które obecnie stanowi¹ element krajowego
porz¹dku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Zasady te wi¹¿¹ wszystkie organy pañstwa pol-
skiego, w tym izby ustawodawcze, nak³adaj¹c za-
równo obowi¹zek stanowienia prawa s³u¿¹cego
ich realizacji, jak i obowi¹zek przeciwdzia³ania
próbom ich podwa¿ania w drodze ustawowej czy
wskutek jakiejkolwiek innej formy dzia³ania orga-
nów w³adzy publicznej. Równie¿ Europejski Bank
Centralny, o czym mówi³ dzisiaj pan minister, opi-
niuj¹c projekt rz¹dowy i autopoprawki do przed-
³o¿onego wczeœniej Sejmowi projektu ustawy,
stwierdzi³, ¿e projektowane przepisy s¹ sprzeczne
z zasad¹ niezale¿noœci banku centralnego, ponie-
wa¿ zobowi¹zuj¹ one Narodowy Bank Polski do
zbycia posiadanych przez niego akcji Krajowego
Depozytu Papierów Wartoœciowych Spó³ka Akcyj-
na. Zdaniem Europejskiego Banku Centralnego
wymóg finansowej niezale¿noœci banku central-
nego, wynikaj¹cy z traktatu ustanawiaj¹cego
Wspólnotê Europejsk¹, nale¿y analizowaæ z per-
spektywy mo¿liwego bezpoœredniego lub poœre-
dniego wp³ywu jakiejkolwiek osoby trzeciej na
zdolnoœæ narodowych banków centralnych do
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pe³nienia swoich funkcji. Europejski Bank Cen-
tralny wyrazi³ stanowisko, ¿e status Narodowego
Banku Polskiego jako aukcjonariusza mo¿e ulec
modyfikacji, je¿eli zaistnieje taka potrzeba, ale
w drodze umowy z organami decyzyjnymi Narodo-
wego Banku Polskiego o sprzeda¿y akcji po cenie
rynkowej. Druk sejmowy nr 64A nie zawiera infor-
macji o wydaniu przez Europejski Bank Central-
ny tej opinii ani o jej treœci. Rozumiem wypowiedŸ
ministra, który mówi³, ¿e ta opinia nie jest
wi¹¿¹ca dla polskiego rz¹du, ale my musimy
o tym pamiêtaæ, koreluj¹c czy te¿ dopasowuj¹c
prawo polskie do prawa Unii Europejskiej.

Ponadto, wbrew stanowisku przedstawicieli
rz¹du RP prezentowanym w Sejmie, art. 46 ust. 3
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie
stoi w sprzecznoœci z art. 5 ust. 2 ustawy o Naro-
dowym Banku Polskim, a jest norm¹ szczególn¹
w stosunku do normy wynikaj¹cej z art. 5 ust. 2
ustawy o Narodowym Banku Polskim. Wprowa-
dzenie w ustawie mo¿liwoœci sprawowania przez
Narodowy Bank Polski nadzoru typu over side nie
wyklucza sprawowania nadzoru w³aœcicielskie-
go przez Narodowy Bank Polski w stosunku do
Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych
Spó³ka Akcyjna. Banki centralne w krajach Unii
Europejskiej wykonywa³y lub nadal wykonuj¹
obie te funkcje. Rezygnacja czêœci banków cen-
tralnych z posiadania akcji centralnych depozy-
tów nie jest zwi¹zana z wprowadzeniem nadzoru
typu over side, lecz z wprowadzeniem euro w tych
krajach, zatem ta przes³anka nie ma zastosowa-
nia do Polski, w której pozostaje w obiegu waluta
narodowa. O tych wszystkich sprawach powin-
niœmy pamiêtaæ, g³osuj¹c nad t¹ ustaw¹.

Dziêkujê za uwagê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Toma-

sza Misiaka.

Senator Tomasz Misiak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przy tych projektach ustaw chcia³bym siê od-

nieœæ do dwóch spraw.
Pierwsza sprawa by³a zg³oszona przez pana se-

natora Banasia jako wnioskodawcê mniejszoœci
komisji. Uwa¿am, ¿e w wypadku w¹tpliwoœci do-
tycz¹cych tego, czy cena godziwa, czy cena œre-
dnia jest lepsza, wszystko wyj¹tkowo mocno
œwiadczy na korzyœæ ceny godziwej, szczególnie ¿e
w tak wa¿nej i wiarygodnej instytucji jak Komisja
Nadzoru Finansowego nadzór nad wycen¹ przed-
siêbiorstwa jest wystarczaj¹cy do tego, ¿eby przy
tej wycenie rzeczywiœcie nast¹pi³o zastosowanie

wartoœci godziwej. Wartoœæ godziwa jest bardzo
jasno opisana w polskim prawie, jest bardzo jasno
sformu³owana i stosowana w wielu wypadkach
przez przedsiêbiorców, przez instytucje finanso-
we. Mówienie o cenie œredniej pó³rocznej nieje-
dnokrotnie mo¿e byæ szkodliwe w³aœnie dla tych
akcjonariuszy mniejszoœciowych, o których
wspomina³ pan Banaœ, dlatego ¿e rynek podlega
cyfrom koniunkturalnym. Kiedy mamy do czynie-
nia z sytuacj¹, ¿e rynek jest w bessie, jak na przy-
k³ad obecnie, przedsiêbiorstwa niejednokrotnie
s¹ wyceniane poni¿ej ich wartoœci ksiêgowej, czyli
poni¿ej kapita³u, który posiadaj¹. Mówienie o œre-
dniej cenie z ostatniego pó³rocza by³oby mówie-
niem o wykupie przez wiêkszoœciowego udzia³ow-
ca czy wezwaniu do sprzeda¿y w oparciu o cenê,
która nie odzwierciedla³aby rzeczywistej wartoœci
przedsiêbiorstwa, odzwierciedla³aby aktualn¹ sy-
tuacjê gospodarki miêdzynarodowej czy stan fi-
nansów miêdzynarodowych. Dlatego wycena go-
dziwa, która bêdzie w stanie, po zatwierdzeniu
przez Komisjê Nadzoru Finansowego, pokazaæ
rzeczywist¹ wartoœæ firmy i oddaæ akcjonariu-
szom rzeczywist¹ wartoœæ w kapitale czy mierzo-
n¹ w pieni¹dzu, bêdzie dla nich po prostu lepsza.
Dlatego myœlê, ¿e pañstwo zg³aszaj¹c ten wniosek
mniejszoœci nie do koñca zapoznali siê z definicj¹
wartoœci godziwej firmy.

Drugi zakres to sprawy dotycz¹ce Narodowego
Banku Polskiego. Mam wra¿enie, ¿e dyskusja na
temat ograniczania jakichkolwiek praw Narodo-
wego Banku Polskiego w tym zakresie jest po pro-
stu chybiona. I tutaj kompletnie nie mogê siê z pa-
nem wiceprezesem zgodziæ, ¿e rz¹d czy Sejm pró-
buje ograniczyæ prawo banku polskiego, ponie-
wa¿ ta niezale¿noœæ dotyczy zupe³nie innych kwe-
stii. Narodowy Bank Polski ma jasno opisany
w konstytucji sposób funkcjonowania, ma przy-
pisane zadania. I nigdzie, Szanowni Pañstwo, je-
¿eli dok³adnie to przeczytacie, nie znajdziecie
wœród tych zadañ posiadania papierów czy akcji,
w tym przypadku Krajowego Depozytu Papierów
Wartoœciowych. Jednym s³owem, skoro niejako
prawem kaduka bank kiedyœ wszed³ w posiadanie
tych akcji i skoro jest to normalna instytucja, któ-
ra funkcjonuje tak jak choæby wytwórnia papie-
rów wartoœciowych, kiedyœ krajowa, dzisiaj ju¿
sprywatyzowana, to byæ mo¿e równie¿ tamto
przedsiêbiorstwo powinno podlegaæ prywatyzacji.
Narodowy Bank Polski za chwilê bêdzie podnosi³
krzyk, ¿e ograniczeniem jego funkcjonowania
i wp³ywaniem na niezale¿ny centralny bank by³a-
by próba prywatyzacji tego przedsiêbiorstwa. Po-
wiedzmy sobie jasno: to nie jest pañstwa rola, to
nie jest rola banku centralnego, ¿eby posiadaæ
gdziekolwiek akcje. On ma przypisane konkretne
zadania konstytucyjne i myœlê, ¿e to tymi zada-
niami powinniœcie siê pañstwo zajmowaæ. Od te-
go jest bank centralny. Spe³nia swoj¹ rolê lepiej
lub gorzej, w zale¿noœci od oceny ró¿nych ekono-
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mistów, ale wydaje mi siê, ¿e akurat bank central-
ny w Polsce jest instytucj¹ zaufania publicznego,
doœæ wa¿n¹, niezale¿nie od osób nim zarz¹dza-
j¹cych, i po prostu nie wypada nawet mieszaæ
w tej chwili politycznych faktów z faktami konsty-
tucyjnymi. A co tu du¿o mówiæ, próba dyskusji
o tym, czy bank bêdzie akcjonariuszem tej instytu-
cji, czy nie, jest po prostu prób¹ walki politycznej.
Myœlê, ¿e nie ma sensu nad tym dyskutowaæ, Sza-
nowni Pañstwo. Mo¿emy po prostu, tak jak jest to
zapisane w ustawie, przywróciæ stan normalny
dla przedsiêbiorstwa, ¿eby mog³o ono podlegaæ
procesowi prywatyzacji, ¿eby mog³o podlegaæ nor-
malnemu funkcjonowaniu rynkowemu. I o to
bym szanowny Senat prosi³. Bardzo dziêkujê.

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

mykam ³¹czn¹ dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowania w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzenia instrumentów finansowych do zor-
ganizowanego systemu obrotu oraz spó³kach
publicznych oraz zmianie innych ustaw, ustawy
o zmianie ustawy o obrocie instrumentami fi-
nansowymi oraz niektórych innych ustaw,
a tak¿e ustawy o zmianie ustawy o funduszach
inwestycyjnych, ustawy – Prawo bankowe oraz
ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zo-
stan¹ przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym posiedze-
niu w dniu 25 lipca 2008 r. Do Senatu zosta³a
przekazana w dniu 29 lipca 2008 r. Marsza³ek Se-
natu w dniu 29 lipca 2008 r., zgodnie z art. 68
ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komi-
sji Gospodarki Narodowej, Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej. Komi-
sje po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³y swoje
sprawozdania w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 230, a sprawozdania komisji
w drukach nr 230A i 230B.

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

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Owczarek:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Gospodarki Narodowej stanowisko w sprawie
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Chcia³bym na wstêpie podkreœliæ, ¿e to jest nie
tylko zaszczyt, ale i przyjemnoœæ. W toku prac
parlamentarnych wielokrotnie podkreœlano, ¿e
jest to ustawa bardzo dobrze przygotowana przez
Ministerstwo Infrastruktury. W Sejmie by³a po-
parta przez wszystkie kluby i ko³a poselskie.

Ustawa ta udoskonala procedury wprowadzo-
ne tak zwan¹ specustaw¹ drogow¹ w 2003 r., po-
prawion¹ jeszcze w 2006 r., kiedy to objê³a ona nie
tylko drogi krajowe, ale tak¿e drogi nale¿¹ce do
samorz¹dów. Zmiany wprowadzone do tej ustawy
wynikaj¹ z dotychczasowych doœwiadczeñ, a tak-
¿e zaleceñ rzecznika praw obywatelskich. Zmie-
rza ona do uproszczenia i usprawnienia procesu
budowy dróg oraz wprowadzenia korzystniej-
szych od obowi¹zuj¹cych obecnie zasad wyp³aty
odszkodowañ za wyw³aszczone nieruchomoœci.
Podstawow¹ zmian¹ jest zast¹pienie dwóch do-
tychczasowych decyzji, czyli decyzji o ustaleniu
lokalizacji drogi i decyzji o pozwoleniu na budowê,
jedn¹ decyzj¹ o zezwoleniu na realizacjê inwesty-
cji drogowej. Ten fakt jest najwa¿niejszy w ca³ej
ustawie. Wydaje siê, ¿e co najmniej o pó³ roku zo-
stanie skrócony czas przygotowania dróg do bu-
dowy, wiêc jest to bardzo znacz¹cy postêp, któ-
rego wszyscy oczekujemy. Bêdzie je wydawa³
wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wo-
jewódzkich, a starosta w odniesieniu do dróg po-
wiatowych i gminnych. Instancj¹ odwo³awcz¹ bê-
dzie odpowiednio minister infrastruktury i woje-
woda. Dyskusjê na posiedzeniu komisji wywo³a³o
sformu³owanie, zgodnie z którym w przypadku in-
westycji realizowanej na obszarze dwóch lub wiê-
cej województw decyzjê wydaje wojewoda, na któ-
rego obszarze w³aœciwoœci znajduje siê najwiêk-
sza czêœæ nieruchomoœci. Wydaje siê, ¿e na wypa-
dek, gdyby kiedyœ ta ustawa jeszcze by³a noweli-
zowana, co chyba jest niew¹tpliwe, dobrze by³oby
wyjaœniæ, ¿e chodzi tu albo o najwiêkszy obszar,
albo ewentualnie o najwiêksz¹ liczbê wyw³aszcza-
nych nieruchomoœci. Zgodnie z sugestiami rzecz-
nika praw obywatelskich organ wydaj¹cy decyzjê
jest obowi¹zany poinformowaæ o wszczêciu postê-
powania wszystkich w³aœcicieli i u¿ytkowników
wieczystych nieruchomoœci. Jeœli organ ten nie
wyda decyzji w ci¹gu trzydziestu dni, to organ wy-
¿szego stopnia mo¿e wyznaczyæ karê w wysokoœci
500 z³ za ka¿dy dzieñ zw³oki. Wysokoœæ odszkodo-
wania za nieruchomoœci okreœla siê w terminie
trzydziestu dni od dnia wydania decyzji o zezwole-
niu na realizacjê inwestycji drogowej. W³aœciciele
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i u¿ytkownicy wieczyœci, którzy wydadz¹ nieru-
chomoœæ w ci¹gu trzydziestu dni od dnia, kiedy
decyzja sta³a siê ostateczna, otrzymaj¹ dodatko-
we odszkodowanie w wysokoœci 5%. W wypadku
decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji dro-
gowej i rygoru natychmiastowej jej wykonalnoœci
zarz¹dca drogi jest zobowi¹zany do wskazania lo-
kalu zamiennego. Wyd³u¿ono do stu dwudziestu
dni termin na wydanie nieruchomoœci zarz¹dcy
dróg. Je¿eli nieruchomoœæ zabudowana jest bu-
dynkiem mieszkalnym, to jego w³aœciciele otrzy-
maj¹ dodatkowe odszkodowanie pokrywaj¹ce ko-
szty przeprowadzki ustalone w kwocie rycza³to-
wej w wysokoœci 10 tysiêcy z³.

Dyskusja na posiedzeniu komisji ograniczy³a
siê do szczegó³owych pytañ dotycz¹cych miêdzy
innymi sytuacji, kiedy droga krajowa bêdzie krzy-
¿owaæ siê z drog¹ powiatow¹ lub gminn¹. Pan mi-
nister wyjaœni³, ¿e wówczas koszty realizacji po-
kryje zarz¹dca drogi krajowej. Pad³o tak¿e pytanie
o sytuacjê ogródków dzia³kowych. Zgodnie z t¹
ustaw¹ odszkodowanie za wyw³aszczone ogródki
dzia³kowe otrzyma ich w³aœciciel prawny, czyli
krajowy zarz¹d ogrodów dzia³kowych.

Proszê pañstwa, ustawa ta daje naszej gospo-
darce wielk¹ szansê na lepszy rozwój, zwiêksza
te¿ bezpieczeñstwo obywateli – tu przypomnê, ¿e
w ubieg³ym roku w wypadkach drogowych zginê³o
prawie piêæ tysiêcy szeœæset osób. Na pewno
zmniejszy siê te¿ zu¿ycie paliwa, a wiêc ustawa
wp³ynie korzystnie tak¿e na ochronê œrodowiska.

W zwi¹zku z tym w imieniu Komisji Gospodarki
Narodowej proszê o przyjêcie tej ustawy bez po-
prawek. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-

rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana se-
natora Janusza Sepio³a, o zabranie g³osu i przed-
stawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpa-
trywanej ustawy.

Senator Janusz Sepio³:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Moje sprawozdanie mog³oby byæ bardzo krót-

kie, zreszt¹ bêdzie krótkie, tym bardziej ¿e w cza-
sie naszego posiedzenia nie zg³oszono ¿adnych
wniosków legislacyjnych. By³o dyskutowanych
kilka w¹tków, dotycz¹cych przyk³adowo skali
map, relacji w planowaniu przestrzennym itd., ale
¿adnych wniosków nie z³o¿ono.

Podniesiono szereg istotnych zalet tego roz-
wi¹zania, istotnych w³aœnie z punktu widzenia
samorz¹du terytorialnego. Te zalety wynikaj¹
przede wszystkim z faktu, ¿e ten szczególny i –

trzeba to powiedzieæ – nawet doœæ brutalny tryb
podejmowania decyzji o budowie dróg rozci¹gniê-
to na wszystkie kategorie dróg, a wiêc równie¿ na
drogi powiatowe i gminne. A zatem z tego przywi-
leju do roku 2020 bêd¹ mogli skorzystaæ zarz¹dcy
wszystkich typów dróg.

Chcia³bym podkreœliæ, ¿e decyzja o zezwoleniu
na realizacjê inwestycji drogowej obejmuje nie
tylko problematykê zwi¹zan¹ z decyzj¹ lokaliza-
cyjn¹, decyzj¹ o pozwoleniu na budowê, ale rów-
nie¿ zatwierdza podzia³y nieruchomoœci, a wiêc
w³¹cza w materiê swego dzia³ania tak¿e zagadnie-
nia dotycz¹ce gospodarki gruntami.

Wprowadza siê przy tym bardzo interesuj¹ce
rozwi¹zanie odszkodowania ekwiwalentnego,
a nie jedynie s³usznego. Rzecz w tym, ¿e mo¿na
otrzymaæ odszkodowanie s³uszne, czyli zwi¹zane
z wartoœci¹ nieruchomoœci, ale to nie pozwala
osobom uzyskuj¹cym takie odszkodowanie na
zapewnienie podobnego do dotychczasowego
standardu ¿ycia w innym miejscu. To – z punktu
widzenia gmin, które odpowiadaj¹ równie¿ za go-
spodarkê mieszkaniow¹ i za problemy mieszkañ-
ców – ma nies³ychane znaczenie.

Samorz¹dy by³y do tej pory bardzo s³abymi
partnerami podczas postêpowañ lokalizacyj-
nych w zestawieniu z takimi potentatami jak za-
rz¹dcy wód, zarz¹dcy kolei, zarz¹dcy lasów. Te
wszystkie problemy zosta³y w tej chwili ustawo-
wo rozwi¹zane.

Rozwi¹zano tak¿e problem konfliktów zwi¹za-
nych z procedurami, instytucjami planowania
przestrzennego oraz przepisami dotycz¹cymi
ochrony gruntów rolnych i leœnych. Ta ustawa
jest jakby ponad takimi wszystkimi regulacjami.

Wa¿ne dla sprawnoœci dzia³ania jest to, ¿e nie
mo¿na uchyliæ w ca³oœci decyzji, jeœli wad¹ do-
tkniêta jest tylko czêœæ dotycz¹ca odcinka czy po-
jedynczej nieruchomoœci. Bo do tej pory z powo-
dów takiej wadliwoœci uchylano bardzo wiele de-
cyzji i postêpowania trzeba by³o powtarzaæ.

Wa¿ne jest tak¿e to, ¿e nie jest mo¿liwe stwier-
dzenie niewa¿noœci decyzji, jeœli wniosek zosta³
z³o¿ony po terminie, a budowa ju¿ zosta³a rozpo-
czêta. A zatem nie ma groŸby wstrzymywania czy
przerywania budów.

W przekonaniu komisji ustawa ta jest bardzo
istotnym osi¹gniêciem – to trzeba powiedzieæ. Po-
prawek nie zg³oszono, komisja wnosi o uchwale-
nie tej ustawy. 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.

Pan senator Kieres, proszê uprzejmie.
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Senator Leon Kieres:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zapytaæ… Bo próbujê wyjaœniæ pro-

blem ró¿nego rodzaju s³u¿ebnoœci mog¹cych wy-
stêpowaæ w wypadku nieruchomoœci, które na-
stêpnie maj¹ byæ wykorzystywane w inwestycjach
w zakresie dróg publicznych. Czy ten problem by³
omawiany na posiedzeniach komisji? Mo¿e sena-
tor Owczarek…

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, ja te¿ mam do pana pytanie…

Nie, nie, nie do pana, do pana senatora Owczarka,
sprawozdawcy komisji.

Czy kara 500 z³ za bezczynnoœæ to jest kara dla
organu, czy kara dla urzêdnika tego organu?

Pan senator Owczarek, proszê bardzo.

Senator Andrzej Owczarek:
To jest kara dla organu. Ale myœlê, ¿e gdy orga-

nem jest na przyk³ad starosta, to radni powiatowi
wyci¹gn¹ odpowiednie wnioski.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Terazmo¿eodpowiedŸnapytaniepanasenatora.

Senator Andrzej Owczarek:
Proszê pañstwa, w ustawie jest wspomniana

kwestia urz¹dzeñ infrastrukturalnych, które
znajduj¹ siê w pasie drogowym przysz³ej drogi.
One bêd¹ zmieniane – a o ile bêdzie potrzeba ich
przesuniêcia, to bêd¹ przesuwane – na koszt za-
rz¹dcy drogi. Tak bêdzie w wypadku wszystkich
urz¹dzeñ infrastrukturalnych.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Pañczyk.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:
Mam pytanie zwi¹zane z tym, ¿e w ostatnim

czasie mia³am do czynienia z kilkoma przyk³ada-
mi braku zgody osób wyw³aszczanych na wyso-
koœæ wyceny ich nieruchomoœci. Czy pomimo
tych niew¹tpliwych profitów, jakie teraz wyw³asz-
czani bêd¹ otrzymywaæ w postaci 5% za, ¿e tak po-
wiem, szybkie opuszczenie nieruchomoœci i 10 ty-
siêcy z³ w innych przypadkach… Czy jeœli mimo
tego te osoby nie bêd¹ siê godziæ na wysokoœæ wy-
ceny… Krótko: jakie œrodki prawne pozostan¹ im
do dochodzenia swoich praw? Czy mo¿liwe bêdzie
tylko wyst¹pienie do s¹du, czy mo¿e bêd¹ inne
rozwi¹zania?

Senator Andrzej Owczarek:

Tak, bêd¹ mog³y wyst¹piæ… S¹d powinien
udzieliæ odpowiedzi w ci¹gu dwóch miesiêcy. Poza
tym chyba… Nie wiem na pewno, wiêc mo¿e pan
minister bli¿ej to wyjaœni, niemniej jednak myœlê,
¿e bêdzie mia³a tu zastosowanie tak¿e ustawa
o gospodarce gruntami.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Chodzi zape-
wne o rozstrzygniêcie, tak? Rozstrzygn¹æ powi-
nien s¹d w ci¹gu dwóch miesiêcy?)

Tak.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:
Bo ja znam… To dotyczy oczywiœcie tych wszyst-

kich osób, które bêd¹ mog³y z tego skorzystaæ, gdy
ustawa wejdzie w ¿ycie. Ale ci, których nierucho-
moœci zosta³y ju¿ wycenione, praktycznie nie ma-
j¹ ¿adnego prawa dochodzenia…

(Senator Andrzej Owczarek: Nie.)
A ja mia³am zg³oszenia kilku takich przypad-

ków. Na Œl¹sku jest dosyæ powszechne, ¿e ludzie
maj¹ problemy wynikaj¹ce z tego, i¿ gminom bra-
kuje terenów, a wiêc te osoby s¹ zmuszone wyku-
pywaæ nowe dzia³ki tylko od osób prywatnych. S¹
to zatem problemy bardzo istotne. I s¹ tacy ludzie,
którzy przychodz¹ i mówi¹: my nie chcemy tych
pieniêdzy, znajdŸcie dzia³kê za te pieni¹dze, które
nam dajecie, i wybudujcie nam dom.

Senator Andrzej Owczarek:
Pan senator Sepio³ powiedzia³ ju¿, ¿e ustawa

mówi o ekwiwalentnym odszkodowaniu za bu-
dynki – czyli o takim odszkodowaniu, które daje
mo¿liwoœæ wybudowania budynków podobnych
do dotychczasowych – a nie tylko sprawiedliwym,
a wiêc to jest pewne zabezpieczenie. Poza tym te
5% i te 10 tysiêcy z³ to te¿ jest w tej kwestii zachê-
ta. Niemniej jednak wszyscy sobie zdajemy sobie
sprawê, ¿e nie da siê wybudowaæ drogi przy po-
wszechnej zgodzie wszystkich obywateli. Z dru-
giej strony zdajemy sobie równie¿ sprawê, ¿e te
drogi wybudowaæ trzeba.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Sepio³, proszê uprzejmie. Bo chce

pan odpowiedzieæ?

Senator Janusz Sepio³:

Tak, tak.
Przede wszystkim prawo oczywiœcie nie dzia³a

wstecz, a wiêc w sytuacjach, gdy decyzje ju¿ za-
pad³y, ta ustawa nie ma zastosowania.
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Zasada jest taka, ¿e decyzja dotyczy pozwole-
nia na realizacjê inwestycji, czyli okreœla, ¿e dane
tereny staj¹ siê przedmiotem tej inwestycji. Z ko-
lei wartoœæ odszkodowawcza jest okreœlana w od-
rêbnej decyzji i ta decyzja mo¿e byæ indywidualnie
skar¿ona do s¹du. Czyli mamy sytuacjê, ¿e po wy-
daniu decyzji grunty, które s¹ potrzebne do reali-
zacji inwestycji, staj¹ siê gruntami Skarbu Pañ-
stwa i s¹ oddane w zarz¹d inwestorowi, zarz¹dcy
drogi, ale wysokoœæ odszkodowania to jest kwe-
stia odrêbnego postêpowania.

Ponadto ta kwota 10 tysiêcy z³ to w zasadzie
pieni¹dze na pokrycie kosztów przeprowadzki,
a nie rekompensata za nieruchomoœæ. Tu chodzi
o koszt, który ka¿dy i tak bêdzie musia³ ponieœæ.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Andrzej Owczarek: Mo¿na?)
Bardzo proszê.

Senator Andrzej Owczarek:
Jeszcze jedno wyjaœnienie. Tak¿e wed³ug po-

przedniej specustawy, tej z 2006 r., istnia³a mo¿li-
woœæ odwo³ywania siê od decyzji o wysokoœci od-
szkodowania. I teraz te¿ taka mo¿liwoœæ prawna
istnieje. Ale równie¿ w przypadku tamtej ustawy
inwestor móg³ wejœæ na teren budowy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, pan senator.

Senator Piotr G³owski:
Mam pytanie do jednego i do drugiego pana se-

natora sprawozdawcy. Czy w trakcie prac komisji
dopytywaliœcie siê pañstwo o to, co z sytuacjami
nieuporz¹dkowanymi, czyli takimi, gdy nie mo¿-
na wskazaæ w³aœciciela lub gdy sprawy spadkowe
s¹ nieuporz¹dkowane? Jaka jest sytuacja w tej
chwili i jaka bêdzie po uchwaleniu ustawy?

Senator Andrzej Owczarek:
Proszê pañstwa, w ustawie jest odpowiedni

fragment poœwiêcony tym sprawom. Otó¿ w sy-
tuacjach, w których sprawy spadkowe nie s¹ jesz-
cze dokoñczone, o decyzji, ¿e przedmiotowa
dzia³ka bêdzie przejêta przez Skarb Pañstwa, in-
formuje siê wojewodê. A póŸniej chyba czeka siê
na zakoñczenie procesów spadkowych.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy ktoœ jeszcze z pañstwa senatorów ma pyta-
nie? Nie.

Dziêkujê bardzo.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

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

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo-
¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedsta-
wiciel rz¹du. A jest nim podsekretarz stanu, pan
Zbigniew Rapciak.

Czy pan minister chce zabraæ g³os? Tak.
Uprzejmie proszê.

Ja jeszcze tylko dodam, ¿e jest z nami równie¿
zastêpca generalnego dyrektora dróg krajowych
i autostrad, pan Tomasz Rudnicki. I od razu py-
tam, czy ewentualnie te¿ bêdzie pan chcia³ siê wy-
powiedzieæ. Nie. Dziêkujê.

Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Zbigniew Rapciak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ogromnie dziêkujê za pañstwa wk³ad w³o¿ony

w pracê nad t¹ ustaw¹. Rzeczywiœcie posz³o to
wszystko niezmiernie szybko.

Jest to, tak jak pañstwo senatorowie ju¿ tu po-
wiedzieli, ustawa niezmiernie istotna dla szybkiej
budowy dróg. Bo musimy pamiêtaæ, ¿e ¿eby drogi
budowaæ szybko, potrzebujemy: pieniêdzy – i je
mamy; potrzebujemy potencja³u ludzkiego
i technicznego – z tym jest ró¿nie w ró¿nych regio-
nach; musimy mieæ te¿ nowoczesne prawo –
a prawo mieliœmy dobre, teraz zaœ, dziêki pracy
rz¹du i ca³ego parlamentu, bêdziemy mieæ prawo
nowoczesne, za co ogromnie dziêkujê. Dziêkujê
uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Uprzejmie proszê jeszcze zostaæ przez moment,

poniewa¿ teraz, zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulami-
nu Senatu, mog¹ pañstwo zg³aszaæ pytania trwa-
j¹ce do minuty.

Bardzo proszê, pan senator Dajczak. To bêdzie
pytanie do pana ministra?

Senator W³adys³aw Dajczak:
Tak, tak.
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Chcemy przyspieszyæ proces inwestycyjny,

proces wydawania decyzji. Chcia³bym spytaæ pa-
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na ministra: czy Ministerstwo Infrastruktury pro-
wadzi w ogóle jakiœ monitoring czasu wydawania
decyzji w sprawach inwestycyjnych? Na jakim od-
cinku wystêpuj¹ najwiêksze zaniedbania? Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê uprzejmie.
Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Zbigniew Rapciak:
Dziêkujê uprzejmie.
Generalna dyrekcja prowadzi pe³ny monitoring

wszystkich inwestycji zapisanych w rz¹dowym
programie budowy dróg krajowych, uchwalonym
we wrzeœniu ubieg³ego roku.

Jeœli chodzi o zdiagnozowane obszary, w któ-
rych nastêpowa³y opóŸnienia, to przede wszyst-
kim trzeba wymieniæ sprawy prowadzone w Mini-
sterstwie Œrodowiska – to by³ jeden obszar. Muszê
powiedzieæ, ¿e aktualnie wspó³praca uk³ada siê
bardzo dobrze, te sprawy prowadzone s¹, mo¿na
powiedzieæ, na bie¿¹co, a zaleg³oœci w stopniu in-
tensywnym s¹ nadrabiane.

Drugi obszar to by³y urzêdy wojewódzkie, bo
urzêdy wojewódzkie wydawa³y pozwolenia na bu-
dowy i decyzje œrodowiskowe, z tym ¿e decyzje
œrodowiskowe wczeœniej musia³y byæ zaopiniowa-
ne przez ministra œrodowiska i to powodowa³o pe-
wne utrudnienia. Jest pe³na wspó³praca z wszyst-
kimi szesnastoma wojewodami, co miesi¹c mini-
ster infrastruktury jest na spotkaniu wojewodów
z premierem, tak ¿e jest pe³na informacja, pe³ny
jej przep³yw.

Dodatkowo ka¿dy mo¿e na stronie interneto-
wej generalnej dyrekcji w ka¿dym momencie pod-
gl¹dn¹æ sobie pe³n¹ informacjê o inwestycjach,
bo jest to monitorowane i przedstawiane w inter-
necie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Do zadania pytania zapisali siê panowie sena-

torowie w nastêpuj¹cej kolejnoœci: Cichosz,
G³owski i Gruszka.

Proszê uprzejmie, pan senator Cichosz.

Senator Lucjan Cichosz:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Samorz¹dy na pewno bardzo czekaj¹ na tê

ustawê. Ja jestem przedstawicielem samorz¹dów

lubelskich i cieszê siê, ¿e ta ustawa wejdzie w ¿y-
cie. Niemniej jednak wiem, bo swego czasu praco-
wa³em jako wójt, jakim problemem jest dojœcie do
w³asnoœci nieruchomoœci. Setki dzia³ek nie maj¹
w³aœcicieli. Chcia³bym doprecyzowaæ tê sprawê,
dlatego chcê otrzymaæ od pana ministra odpo-
wiedŸ na pytanie: jak ustawa poradzi sobie z tym
tematem w³asnoœci w wypadkach, gdy dawni w³a-
œciciele danej nieruchomoœci nie ¿yj¹ od piêædzie-
siêciu i wiêcej lat, a w tym momencie ma wkroczyæ
na ten teren gmina, wójt? W jaki sposób gmina ma
to zrobiæ?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Zbigniew Rapciak:
Panie Senatorze, w³asnoœæ zostaje przejêta

w momencie wydania decyzji. Ca³y ten proces jest
bardzo szczegó³owo opisany w ustawie o nieru-
chomoœciach. W ka¿dym razie najistotniejsz¹ rze-
cz¹ jest to, ¿e je¿eli nie ma w³aœciciela, a jest pro-
wadzone postêpowanie, to nale¿ne pieni¹dze na-
le¿y wp³aciæ do depozytu s¹dowego, a sprawa po-
tem toczy siê po prostu dalej. Tak ¿e te pieni¹dze
s¹ zabezpieczone.

(Senator Lucjan Cichosz: Ja jeszcze chcia³bym
dopytaæ…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dobrze, proszê.

Senator Lucjan Cichosz:
Czyli nie bêdzie jakichœ przeciwwskazañ do re-

alizacji inwestycji. Tak to rozumiem.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Zbigniew Rapciak:
Nie, absolutnie nie. To po prostu funkcjonuje.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz senator G³owski, potem senator Gruszka

i senator WoŸniak.
Proszê, senator G³owski.

Senator Piotr G³owski:
Czêœæ pytania ju¿ pad³a, bo ja równie¿ chcia³em

dopytaæ siê o sytuacjê nieuregulowanych spraw
w³asnoœciowych. Ale do tego do³o¿y³bym jeszcze
problemy zwi¹zane z Natur¹ 2000 i z przechodze-
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niem przez tereny objête tym programem. Czy
w tej kwestii pojawi³y siê jakieœ nowe regulacje?

Drugie pytanie dotyczy czasu. Podobne pytanie
ju¿ tu pad³o, ja swoje sprecyzowa³bym tak: czy
prowadziliœcie pañstwo jakieœ szacunki doty-
cz¹ce œredniego czasu wydania decyzji i tego, o ile
teraz skróci siê ten czas? Czy to bêdzie do okreœle-
nia na przyk³ad w miesi¹cach? Czy mo¿na powie-
dzieæ, o ile miesiêcy szybciej bêd¹ wydawane takie
decyzje? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Zbigniew Rapciak:
By³y dwa pytania.
W pierwszym chodzi³o o obszary naturowe.

Myœmy, Panie Senatorze, specjalnie w tej ustawie
nie poruszali tych bardzo wa¿nych i bardzo roz-
leg³ych tematów wi¹¿¹cych siê z ochron¹ œrodo-
wiska, a to z tego wzglêdu, ¿e minister œrodowiska
przygotowa³ nowe prawo – ono ju¿ jest w parla-
mencie – i te wszystkie sprawy s¹ tam uregulowa-
ne. Ono jest nie tylko wypracowane z nami, ale
jest te¿ uzgodnione z odpowiednimi dyrekcjami
z Unii Europejskiej, tak ¿e nie bêdziemy mieæ
z tym problemów.

(G³os z sali: Teraz czas.)
Czas. Dotychczasowy czas wydawania dwóch

decyzji, jeœli tylko w taki prosty sposób mogê to
zsumowaæ, wynosi³ piêæ miesiêcy. Dzisiaj ma to
byæ robione w trzy miesi¹ce, w dziewiêædziesi¹t
dni. Z tym ¿e to jest tylko takie proste porównanie
dotycz¹ce sytuacji, gdy wszystkie decyzje wyda-
wane s¹ w terminie i nie ma ¿adnych odwo³añ, nie
ma ¿adnych komplikacji. Wiemy jednak, ¿e ta-
kich decyzji nieoprotestowywanych jest niezmier-
nie ma³o, w zwi¹zku z tym w przypadku niektó-
rych inwestycji to mo¿e trwaæ nawet kilkanaœcie
miesiêcy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz proszê o zabranie g³osu pana senatora

Gruszkê.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Ministrze, mam pytanie. Pad³o tu s³owo

„depozyt”, powiedziano, ¿e bêdzie sk³adany depo-
zyt za nieruchomoœæ. Czy to wynika z innych prze-
pisów? Bo ja nie znalaz³em w tej nowelizowanej
ustawie tej kwestii. To jest pierwsze pytanie.

Kolejna sprawa to jest proœba o wyjaœnienie pe-
wnej nieœcis³oœci. Mówimy ca³y czas o przyspie-
szeniu dziêki tej ustawie… A w jednym z artyku-
³ów, to jest w art. 16, wyd³u¿amy termin wydania
nieruchomoœci z trzydziestu do stu dwudziestu
dni. Dla mnie to jest pewna sprzecznoœæ.

Kolejne pytanie. Czy zosta³o oszacowane, jakiej
wysokoœci bêd¹ kwoty wynikaj¹ce z tych bonifi-
kat, tych 5% wartoœci zwi¹zanych z wydaniem
nieruchomoœci w terminie trzydziestu dni, oraz
z tych 10 tysiêcy z³ dla ka¿dej osoby za wydanie lo-
kalu? Czy te wartoœci s¹ oszacowane na podsta-
wie planów dróg, których budowê mamy w naj-
bli¿szym czasie zrealizowaæ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Zbigniew Rapciak:
Pani Marsza³ek!
By³y trzy pytania.
Kwestie dotycz¹ce depozytu s¹dowego s¹ bar-

dzo szczegó³owo rozpisane w ustawie o gospodar-
ce nieruchomoœciami i z tego generalny dyrektor
naprawdê na bie¿¹co korzysta.

Drugie pytanie, dotycz¹ce tego, ¿e chcemy
przyspieszaæ, a mówimy o stu dwudziestu
dniach. By³a taka mo¿e nie sugestia, ale uwaga
rzecznika praw obywatelskich, ¿e termin trzydzie-
stu dni by³ za krótki. Ale na to, proszê pañstwa,
Wysoka Izbo, trzeba popatrzeæ tak: po uzyskaniu
pozwolenia na budowê organizowane jest postê-
powanie przetargowe, przetarg musi zostaæ roz-
strzygniêty, musi zostaæ podpisana umowa i do-
piero wtedy potrzebne s¹ te nieruchomoœci po to,
a¿eby wjecha³y maszyny, ¿eby budowa siê rozpo-
czê³a. Je¿eli weŸmiemy pod uwagê proces wyda-
wania decyzji o pozwoleniu na budowê, ca³e po-
stêpowanie przetargowe, to te sto dwadzieœcia dni
okazuj¹ siê okresem absolutnie bezpiecznym,
traktujemy to jako pewne humanizowanie tych
zapisów, które by³y. Do tego muszê dodaæ jeszcze
tak¹ kwestiê wynikaj¹c¹ z praktyki: nieraz zda-
rza³o siê, ¿e ta nieruchomoœæ zosta³a wydana po
trzydziestu dniach, a inwestor z tego powodu mia³
tylko ogromne problemy. Bo je¿eli by³a to nieru-
chomoœæ zabudowana, to nastêpnego dnia przy-
chodzi³y ró¿ne okoliczne, ¿e tak powiem, ekipy
i wymontowywa³y stamt¹d okna, drzwi, wszyst-
ko, co siê da³o. Za dwa dni przychodzi³a stra¿
miejska, mówi³a, ¿e jest tam ba³agan, i dawa³a
mandaty. Za chwileczkê przychodzi³ te¿ nadzór
budowlany i stwierdza³, ¿e budynek jest ju¿ w czê-
œci rozebrany, wiêc trzeba to wszystko zabezpie-
czyæ, bo komuœ coœ spadnie na g³owê. W zwi¹zku
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z tym inwestor ponosi³ tylko dodatkowe koszty.
A tak mamy za³atwione dwie sprawy: inwestor nie
ponosi zbêdnych kosztów, a ludzie maj¹ czas na
wyprowadzenie siê.

I trzecie pytanie, przepraszam…
(G³os z sali: Oszacowanie wartoœci…)
Oszacowanie wartoœci. Tak, zosta³o zrobione.

Jeœli chodzi o te 10 tysiêcy z³ i 5%, to szacujemy,
¿e mo¿e to kosztowaæ – to jest w uzasadnieniu
ustawy – oko³o 240 milionów z³ rocznie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz pan senator WoŸniak. Proszê.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Chcia³bym zapytaæ pana ministra o sprawê,

o której wspomnia³. Co do wagi tej nowelizacji i jej
znaczenia dla przyspieszenia inwestycji drogo-
wych nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci. Jednak wpro-
wadzenie zasady jednostopniowego wydawania
pozwoleñ na budowê chyba nie jest w tej chwili
zsynchronizowane… to znaczy na pewno nie jest
zsynchronizowane z dwustopniowym wydawa-
niem decyzji o uwarunkowaniach œrodowisko-
wych. Pan minister wspomnia³, ¿e w porozumie-
niu z ministrem ochrony œrodowiska s¹ przygoto-
wane zmiany. Czy one zmierzaj¹ do tego, ¿eby
tamto postêpowanie tak¿e by³o jednostopniowe,
¿eby by³o to zsynchronizowane? Bo inaczej te
zmiany nie wywo³aj¹ spodziewanych efektów.
Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Zbigniew Rapciak:
Panie Senatorze, wszystko to jest zrobione

w pe³nej synchronizacji i koordynacji z ministrem
œrodowiska, tak ¿e tu na pewno nie wyst¹pi¹ ¿a-
dne problemy. To, ¿e bêdzie wydana jedna decyz-
ja, to te¿ jak gdyby rozwi¹zuje pewien problem,
który sygnalizowa³a nam Unia Europejska. Bo
u nas by³y… jeszcze s¹ dwie decyzje: lokalizacyjna
i dotycz¹ca pozwolenia na budowê, a chodzi o jas-
ne sprecyzowanie, która decyzja jest rzeczywist¹
decyzj¹ zezwalaj¹c¹ na prowadzenie inwestycji,
tu by³a po prostu niejasnoœæ. Oczywiœcie mówiliœ-
my, ¿e t¹ decyzj¹ zezwalaj¹c¹ jest pozwolenie na
budowê, ale te niejasnoœci i zapytania by³y.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy pañstwo senatorowie maj¹ jeszcze pytania

do pana ministra?
Bardzo proszê, pan senator Kieres.

Senator Leon Kieres:

Niestety nie bra³em udzia³u w pracach nad tym
projektem ustawy. Mia³bym wiele ró¿nych, doœæ
szczegó³owych pytañ, ale rozumiem, ¿e sprawa
jest pilna. W zwi¹zku z tym mam tylko jedno pyta-
nie. W nowym rozdziale 2a w art. 11d ust. 5 spo-
rz¹dzono wykaz organów, urzêdów, instytucji,
którym wojewoda przekazuje informacje
o wszczêciu postêpowania w sprawie wydania de-
cyzji o zezwoleniu. Panie Ministrze, to rozumiem.
Jednak w miêdzyczasie mog¹ siê tak¿e toczyæ ró¿-
nego rodzaju postêpowania o stwierdzenie prawa
w³asnoœci, o ustalenie prawa w³asnoœci… zw³asz-
cza o ustalenie prawa w³asnoœci. Czy nie widzi
pan celowoœci poinformowania o tym równie¿
s¹du, przed którym toczy siê tego rodzaju postê-
powanie, je¿eli stan prawny nieruchomoœci jest
nieustalony, nieokreœlony? S¹ takie ziemie niczy-
je i byæ mo¿e… Oczywiœcie nie upieram siê przy
tym, chcia³bym tylko poznaæ stanowisko pana
ministra. Czy ten problem by³ rozwa¿any? To
pierwsza sprawa.

A jeœli chodzi o te szczegó³owe pytania, które
pewnie pojawi¹ siê w przysz³oœci – tak s¹dzê – to
mam tylko takie sygnalizacyjne pytanie, jedno
spoœród wielu. Czy braliœcie pañstwo pod uwagê
rozwi¹zania ustawy z 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomoœci przez cudzoziemców, która nadal obo-
wi¹zuje, i konsekwencje tej ustawy dla ró¿nego
rodzaju sytuacji tam okreœlonych? Tu znowu jest
bardzo szczegó³owy problem kazuistyczny, który
pewnie da nam, prawnikom, podstawê do zarob-
kowania czy zatrudnienia, mianowicie problem
nabywania przez cudzoziemców udzia³ów lub ak-
cji od banków, gdy bank jest w³aœcicielem lub
u¿ytkownikiem wieczystym nieruchomoœci. Ob-
jêcie tytu³ów uczestnictwa w takim banku sprawi,
¿e bank stanie siê instytucj¹ kontrolowan¹ przez
osoby zagraniczne. To jest bardzo szczegó³owa
kwestia, ale sygnalizujê, ¿e na pewno zwi¹zana
jest z tym problemem, o którym rozmawiamy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Zbigniew Rapciak:
Panie Senatorze, rzeczywiœcie poruszy³ pan kil-

ka niezmiernie wa¿nych tematów, nad którymi
w przysz³oœci wybitni prawnicy, tak jak pan po-
wiedzia³, pewnie bêd¹ musieli siê pochyliæ. Zada-
niem tej ustawy, tak jak dotychczas wszyscy mó-
wiliœmy, jest przyspieszenie realizacji inwestycji
drogowych. W zwi¹zku z tym w ustawie, poza
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przepisem wymieniaj¹cym strony, jest jeszcze je-
den zapis: ¿e powiadomienie o inwestycji odbê-
dzie siê w drodze obwieszczenia publicznego. Dzi-
siaj, wed³ug tego prawa, które jest, w zasadzie jest
to tylko obwieszczenie. A wiêc my idziemy zdecy-
dowanie dalej. Wierzê w to, ¿e nasze spo³eczeñ-
stwo coraz bardziej interesuje siê tym, co dzieje
siê w kraju, ¿e interesuje siê kwestiami w³asnoœci
swojego mienia i na pewno te sprawy po prostu
bardzo precyzyjnie œledzi. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy to s¹ wszystkie pytania?
(Senator Piotr Andrzejewski: Jeszcze ja mam

pytanie.)
Bardzo proszê, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, je¿eli nie bêdzie pan móg³ od-

powiedzieæ teraz, to proszê o odpowiedŸ na piœ-
mie. W przypadku opinii, które s¹ niezbêdne,
a które zastêpuj¹ stanowiska organów wymagane
innymi przepisami, jest taki zbiorczy wymóg doty-
cz¹cy opinii innych organów wymaganych przepi-
sami szczególnymi. Czy to jest katalog zamkniêty,
czy otwarty? To jest pierwsze pytanie. Je¿eli jest
zamkniêty, to czy móg³bym dostaæ ten wykaz?

To niew¹tpliwie ograniczy inwestycje, bo je¿eli
nie bêdzie jakiejœ opinii wymaganej przepisami
szczególnymi, to zatrzyma to ca³y proces inwesty-
cyjny, tu mo¿e byæ taki nieprzewidziany hamulec.
Mnie to interesuje, bo naszym celem jest przy-
spieszenie inwestycji, usuniêcie wszelkich prze-
szkód zagra¿aj¹cych szybkoœci i jakoœci realizacji
tych inwestycji. Czy móg³bym tutaj uzyskaæ od-
powiedŸ, czy to jest katalog otwarty, czy jest jakiœ
wykaz tych opinii, które przecie¿ s¹ wymagane
przez przepisy szczególne? Czy to jest taki worek,
do którego wiele rzeczy mo¿na wrzuciæ, a póŸniej
robiæ zarzuty i zahamowaæ proces realizacji tych
decyzji?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Zbigniew Rapciak:
Pani Marsza³ek! Panie Senatorze!
Akurat ten temat chyba na wszystkich posie-

dzeniach komisji by³ bardzo szczegó³owo omawia-
ny i… To znaczy, nie, ja chcia³em powiedzieæ, ¿e

ten temat po prostu by³ poruszany i by³ szczegó³o-
wo badany.

Zak³adamy, ¿e jest to katalog otwarty, z tego
wzglêdu, ¿e prawo jest mobilne, pewne przepisy
ca³y czas siê zmieniaj¹ i je¿eli zrobilibyœmy kata-
log zamkniêty, to w przypadku jakichkolwiek
zmian musielibyœmy zmieniaæ tê ustawê.

Wiadome jest, ¿e projekt sk³adany do pozwole-
nia na budowê czy teraz do uzyskania tej decyzji
musi mieæ wszystkie uzgodnienia zak³adu uzgo-
dnieñ dokumentacji projektowej, technicznej, tak
zwanego zudpu, i tam uzgadnia siê wszystkie
sprawy zwi¹zane z mediami. W zwi¹zku z tym my
te¿ byœmy musieli wpisaæ tu wszystkich: energe-
tyków, gaziarzy, ró¿ne instytucje w jakikolwiek
sposób zwi¹zane z infrastruktur¹ w pasie drogo-
wym, która mo¿e powstaæ. Ten organ po prostu
panuje nad tym, ¿eby wszystko, co dotyczy ewen-
tualnego pasa drogowego, by³o uzgodnione, i to
jest odpowiednia instytucja do robienia tego.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz pan senator…
Jeszcze coœ do tego, tak?

Senator Piotr Andrzejewski:
Nowe pytanie do tego, tak, bo to jest ten sam te-

mat.
Panie Ministrze, a czy ze wzglêdów legislacyj-

nych nie lepiej by³oby odes³aæ to do podustawowej
regulacji tak, ¿eby regulowa³o to rozporz¹dzenie
ministra infrastruktury? Bo tu nie ma takiej dele-
gacji. W zwi¹zku z tym zarzut… Ró¿ne inwestycje
drogowe mog¹ byæ wstrzymywane ze wzglêdu na
taki otwarty przepis, bo bêdzie zarzut, ¿e nie zo-
sta³y spe³nione jakieœ warunki dotycz¹ce uzgo-
dnieñ wymaganych przepisami szczególnymi.
Chodzi tutaj tak¿e o ochronê œrodowiska, co jest
w tej chwili, jak wiemy, jednym z przedmiotów li-
cznych protestów organów spo³ecznych, dzia³a-
j¹cych zreszt¹ w s³usznych celach. Czy rozwa¿a-
no odes³anie tej kwestii do zamkniêcia w rozpo-
rz¹dzeniu ministra infrastruktury? Czy to by³o
rozwa¿ane?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Zbigniew Rapciak:
Takich rozwa¿añ nie by³o. Wszystkie sprawy,

które dotycz¹ ochrony œrodowiska, po to zosta³y
wpisane do nowej ustawy, w³aœnie po to myœmy
celowo od innego rozwi¹zania odeszli, ¿eby nie
narodzi³y siê problemy, o których pan senator
mówi. O jakie opinie mo¿e chodziæ? O te opinie,
które s¹ tam precyzyjnie wymienione, plus opinie
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operatorów znajduj¹cych siê w pasie rozgranicza-
j¹cym, w pasie drogowym. I to uzgodnienie zape-
wniane jest po prostu przez tak zwany zudp. Nie
wierzê, a¿eby zdarzy³a siê historia taka, ¿e ktoœ
odrzuci³by czy nie przyj¹³by – bo przecie¿ to jest
tryb postêpowania administracyjnego – wniosku
o wydanie decyzji i ¿¹da³ opinii, która w przypad-
ku tej inwestycji jest po prostu niepotrzebna. Za-
³ó¿my na przyk³ad, ¿e nakazano by uzgodnienia
z gaziarzami w momencie, gdy tam nie ma gazu.
Zosta³oby przecie¿ udowodnione, ¿e to jest po
prostu jakaœ szkodliwoœæ.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê. Moje
obawy by³y nieuzasadnione. Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz pytanie zadaje pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê.
Panie Ministrze, wrócê jeszcze do art. 11h. Zga-

dzam siê, ¿e bardzo dobrze jest, i¿ w pewien spo-
sób dyscyplinujemy organ, który jest zobowi¹za-
ny do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjê
inwestycji drogowej, poprzez kary za zw³okê w wy-
sokoœci 500 z³ za ka¿dy dzieñ. Moje obawy czy te¿
w¹tpliwoœci wzbudza jedynie zapis w ostatnim
zdaniu, który mówi, ¿e ta kara stanowi dochód
bud¿etu pañstwa. Wed³ug mnie jest to jakby prze-
lewanie w ramach jednego naczynia po³¹czonego.
Czy nie uwa¿a pan minister, ¿e nale¿a³oby wpro-
wadziæ zapis, i¿ ta kara to jest dochód wniosko-
dawcy wnosz¹cego o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacjê inwestycji? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Zbigniew Rapciak:

Pani Marsza³ek!
Akurat ten temat te¿ by³ wczoraj poruszany na

posiedzeniu komisji. To jest kara o charakterze
dyscyplinuj¹cym. Zreszt¹ taki sam zapis jest
w ustawie – Prawo budowlane, tym zapisem myœ-
my siê posi³kowali i tam to rzeczywiœcie dzia³a
skutecznie. A dlaczego jest to dochód Skarbu
Pañstwa, a nie inwestora? Generalny dyrektor
jest reprezentantem Skarbu Pañstwa, a pozosta³e
jednostki s¹ samorz¹dowe. I gdyby nawet – zak³a-
dam czysto teoretycznie – te pieni¹dze tam wp³y-
nê³y, to, zgodnie z ustaw¹ o dochodach, jako do-
chody i tak musia³yby byæ przekazane do Skarbu
Pañstwa. Dlatego uwa¿amy, ¿e jest to zapis trafio-
ny. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy s¹ jeszcze pytania?
Pan senator Kieres. Nie?
(Senator Leon Kieres: Nie, ja ju¿ wszystkie…)
Nie.
Pan senator Andrzejewski. Czy ktoœ jeszcze?

Bo chcia³abym wiedzieæ…

Senator Piotr Andrzejewski:
W niektórych przepisach szczególnych

i w ustawie o gospodarce nieruchomoœciami s¹
takie klauzule, ¿e nie mog¹ byæ naruszane prawa
osób trzecich, zw³aszcza w zakresie roszczeñ re-
prywatyzacyjnych, co do których istnieje pewien
oblig wobec legislatora polskiego. Czy w tym za-
kresie i na jakich zasadach bêdzie regulowana
kwestia odszkodowañ z tego tytu³u? Bo te prawa
pewnie bêd¹ naruszane, zreszt¹ s³usznie, bo taki
jest cel, ¿eby to przyspieszyæ i eliminowaæ prze-
szkody, ale one istniej¹. Jak bêdzie wygl¹da³a od-
powiedzialnoœæ z tego tytu³u?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Zbigniew Rapciak:
Panie Senatorze, wszystkie sprawy zwi¹zane

z reprywatyzacj¹ prowadzi minister skarbu.
Przyznam, ¿e tak szczegó³owo ten temat nie by³
badany.

Senator Piotr Andrzejewski:
Dziêkujê bardzo. Panie Ministrze, wobec tego

proszê tylko o udzielenie mi odpowiedzi na piœ-
mie, biuro prawne musi to opracowaæ. Mnie to in-
teresuje, bo w ró¿nych kadencjach by³em auto-
rem szeregu takich zastrze¿eñ, ¿e rozstrzygniêcia
nie mog¹ naruszaæ praw osób trzecich, co jest
ogóln¹ zasad¹.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Zbigniew Rapciak: Oczywiœcie.)

Prosi³bym o odpowiedŸ na piœmie. Dziêkujê.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Zbigniew Rapciak: Dziêkujê uprzejmie.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê pañstwu senatorom.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych,

które dotycz¹ czasu przemawiania senatorów
w dyskusji, o koniecznoœci zapisywania siê do g³o-
su u senatora prowadz¹cego listê mówców,
a przede wszystkim o obowi¹zku podpisania sk³a-
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danych do marsza³ka Senatu wniosków o charak-
terze legislacyjnym. Wnioski te mo¿na sk³adaæ,
jak pañstwo znakomicie siê orientuj¹, do czasu
zamkniêcia dyskusji.

Do udzia³u w debacie dot¹d zapisa³o siê czte-
rech senatorów. S¹ to: pan senator Stanis³aw
Jurcewicz, pan senator Stanis³aw Bisztyga, sena-
tor Janusz Sepio³ i senator Kieres.

Zapraszam pana senatora Jurcewicza.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Uwa¿am, ¿e moment ukazania siê ustawy jest

bardzo dobry.
Proszê pañstwa, szeroko rozumiana komuni-

kacja, w tym szczególnie transport drogowy, w pe-
wnym sensie jest krwiobiegiem gospodarki, mo¿-
liwoœci¹ rozwoju lokalnych stref inwestycyjnych,
ale tak¿e rozwoju szeroko rozumianych regionów,
powiatów czy gmin. Dlatego bardzo cieszê siê, ¿e
ta ustawa tu trafi³a. I s³owa uznania dla resortu:
ustawa jest dobra. Chcê wymieniæ trzy jej przy-
mioty: usprawnia, upraszcza i przyspiesza.

Usprawnieniem i uproszczeniem jest wydanie
jednej decyzji, przyspieszeniem jest to, o czym by-
³a ju¿ mowa – wczeœniej oczekiwano piêæ miesiê-
cy, a teraz, jak jest w zapisie, decyzja o zezwoleniu
na realizacjê inwestycji drogowej powinna zostaæ
wydana maksymalnie do trzech miesiêcy. Wydaje
siê, ¿e ten okres dziewiêædziesiêciu dni od dnia
z³o¿enia wniosku oznacza bardzo, bardzo du¿e
przyspieszenie.

Dlaczego jeszcze? Dlatego ¿e obecnie w ró¿nych
regionach, chyba we wszystkich, s¹ og³aszane
konkursy czy te¿ jest mo¿liwoœæ pozyskania
œrodków z RPO – mam na myœli urzêdy mar-
sza³kowskie. Wiemy, jaki okres mamy na wyko-
rzystanie tych œrodków, i wiemy, jak d³ugo trwa³
proces przygotowania w szczególnoœci inwestycji
drogowej.

Bardzo siê cieszê, ¿e w jednym z artyku³ów,
a konkretnie w art. 11 pkt 8 lit. f, jest tak¿e zapis
o obowi¹zku przebudowy dróg innych kategorii.
Bo, proszê pañstwa, do tej pory bywa³o tak, ¿e nie-
raz jeden zarz¹dca drogi w pobli¿u dróg innych
kategorii, które siê w³¹cza³y, wykonywa³ pracê
i zachêca³ ich zarz¹dcê do wziêcia w niej udzia³u,
co nie zawsze by³o mo¿liwe. Teraz, na co mam na-
dziejê, nie bêdzie takich przypadków.

Poza tym to przyspieszenie jest tak¿e w spra-
wach zwi¹zanych z odwo³aniem, skraca to drogê
odwo³ania, zatem ma wp³yw na przygotowanie
i wydanie decyzji o tak istotnej wadze, je¿eli cho-
dzi o budowê dróg, obwodnic itd. Szczególnie
dróg, na przyk³ad, w strefach ekonomicznych. S¹
obszary, gdzie gminy pozyska³y tereny, ale proces
uzbrojenia, przygotowania terenów, szczególnie

komunikacji, by³ do tej pory d³ugi i co z tym
zwi¹zane, tak naprawdê powiêksza³ koszt finan-
sowy ca³ej inwestycji.

Dlatego chcia³bym, jeszcze raz kieruj¹c do re-
sortu s³owa uznania, zakoñczyæ swoje wyst¹pie-
nie pewnym powiedzeniem, które znamy: kto
szybko buduje, ten tanio buduje. Myœlê, ¿e ta
ustawa w tym pomo¿e. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
To by³y cztery minuty senatora Jurcewicza.
Zapraszam pana senatora Stanis³awa Bisztygê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoki Se-

nacie!
W przededniu organizacji Euro 2012, jako ki-

bic pi³ki no¿nej, nie bêdê nikogo przekonywa³, jak
wa¿na jest budowa dróg w Polsce, oczywiœcie op-
rócz stadionów. Projekt, nad którym dzisiaj dys-
kutuje Wysoki Senat, d¹¿y do usprawnienia tych
dzia³añ.

Ustawa ma na celu usprawnienie budowy au-
tostrad, dróg ekspresowych, wojewódzkich, po-
wiatowych, gminnych, a wiêc wszystkich. Wpro-
wadza istotne u³atwienia, bowiem zak³ada, ¿e
w sprawie budowy drogi bêdzie wydawana jedna
decyzja administracyjna, zwana decyzj¹ o zezwo-
leniu na realizacjê inwestycji drogowej, zostan¹
w niej po³¹czone dotychczas wydawane decyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycji i pozwoleniu na
budowê. Okreœla ona strony otrzymuj¹ce zawia-
domienia o wszczêciu postêpowania oraz formy
zawiadomienia tych¿e stron. Wprowadza te¿ bar-
dzo interesuj¹ce rozwi¹zanie, jakim jest na³o¿e-
nie kar pieniê¿nych za ka¿dy dzieñ zw³oki na or-
gan, który nie wyda decyzji w terminie dziewiêæ-
dziesiêciu dni. Wskazuje tak¿e nieruchomoœci czy
ich czêœci, które staj¹ siê w³asnoœci¹ Skarbu Pañ-
stwa lub odpowiedniego samorz¹du terytorialne-
go od momentu uprawomocnienia siê decyzji o ze-
zwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej. Usta-
nawia równie¿ katalog osób uprawnionych – co
jest niezwykle wa¿ne – do odszkodowañ za nieru-
chomoœci zajête pod budowê dróg, a wiêc w³aœci-
cieli, u¿ytkowników wieczystych, osób maj¹cych
ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomoœci.
Odszkodowanie ma byæ wyp³acane, jak ju¿ wielo-
krotnie mówiono, w terminie trzydziestu dni od
uprawomocnienia siê decyzji. A je¿eli w³aœciciel
lub u¿ytkownik wieczysty wyda nieruchomoœæ
pod budowê w ci¹gu trzydziestu dni od uprawo-
mocnienia – to te¿ jest bardzo wa¿ne – dostanie
swego rodzaju bonifikatê w postaci 5% powiêk-
szenia odszkodowania. To jeszcze nie by³o mówio-
ne, ale bud¿et pañstwa bêdzie to kosztowa³o oko³o
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250 milionów z³. Poniewa¿ projekt kompleksowo
reguluje kwestie dotycz¹ce budowy dróg, jest
w nim tak¿e mowa o zajmowaniu wód p³yn¹cych,
linii kolejowych, terenów leœnych i wprowadza on
zmiany w prawie geologicznym i górniczym oraz
w prawie ochrony œrodowiska i ustawie o ochro-
nie przyrody.

Ta ustawa ma obowi¹zywaæ do roku 2020, co
umo¿liwi wykorzystanie funduszy wspólnoto-
wych na lata 2007–2013 i 2013–2020.

Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, niniejsza ustawa
jest ustaw¹ g³êboko przemyœlan¹, podkreœlmy to
jeszcze raz, i absolutnie konieczn¹ do uchwale-
nia. To, co pan senator Jurcewicz mówi³, nazwij-
my to: trzy razy „u” – usprawnia, upraszcza i
uspiesza, ¿e tak powiem – to jest bardzo istotne.

Do rekomendowania Wysokiej Izbie przyjêcia
tego projektu bez poprawek sk³aniaj¹ mnie tak¿e
niezwykle merytoryczne i kompetentne wypowie-
dzi pana ministra Rapciaka, bêd¹ce odpowiedzi¹
na liczne zadawane przez pañstwa pytania. Dziê-
kujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
To by³y trzy minuty pana senatora Bisztygi.
Bardzo serdecznie zapraszam pana senatora

Sepio³a i przypominam, ¿e ma dziesiêæ minut.

Senator Janusz Sepio³:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mówimy tutaj o dwustu dniach, o dwu mie-

si¹cach, zastanawiamy siê, jakie teraz mog¹ byæ
okresy postêpowañ. A ja chcia³bym przypomnieæ,
¿e mamy postêpowania tocz¹ce siê latami, a nie
miesi¹cami. I wydaje mi siê, ¿e zmiana, która spo-
wodowa³aby, ¿e d³ugoœæ postêpowania bêdziemy
liczyli nie w latach, ale w miesi¹cach, ju¿ by³aby
istotn¹ zmian¹. Pozwolê sobie pos³u¿yæ siê przy-
k³adem, który dobrze ilustruje zalety tej ustawy.

Postêpowanie w sprawie autostrady Kraków –
Tarnów… Podzielono to na dwa odcinki, poniewa¿
by³y dwa województwa. To by³ rok 1997. Na grani-
cy by³ego województwa krakowskiego autostrada
siê koñczy, po jedenastu latach. Na terenie daw-
nego województwa tarnowskiego nie ma jeszcze
decyzji o lokalizacji, mimo ¿e w miêdzyczasie po-
wsta³y ró¿ne ustawy przyspieszaj¹ce, u³atwiaj¹ce
postêpowanie w stosunku do autostrad i dróg
ekspresowych. A wiêc mamy postêpowania wielo-
letnie, a nie wielomiesiêczne.

Ja myœlê, ¿e z przepisów tej ustawy, mo¿e na-
wet w wiêkszym stopniu ni¿ inni, skorzystaj¹ za-
rz¹dcy dróg wojewódzkich i gminnych, dlatego ¿e
w przypadku podstawowej siatki dróg, przede

wszystkim autostrad i dróg szybkiego ruchu,
w zasadzie po tych wielu latach do etapu przynaj-
mniej ustalenia lokalizacji najczêœciej ju¿ dosz³o.
Tak wiêc ja siê spodziewam, ¿e bêdziemy mieli
gwa³towne przyspieszenie w innej kategorii dróg.

A teraz druga kwestia. No, skoro to wszystko
jest takie ³atwe i proste, to dlaczego do tej pory te-
go nie zrobiono. Czy gdzieœ nie kryje siê jakiœ
ukryty koszt czy jakaœ trudnoœæ? W moim przeko-
naniu, bêdziemy ponosili zwiêkszone koszty pro-
jektowania. Z jakiego powodu? Otó¿ ka¿dy wie, ¿e
dot¹d w postêpowaniu lokalizacyjnym by³ rozpa-
trywany projekt wstêpny, zg³aszano mnóstwo
wniosków, uwag, wiêc projekt budowlany, który
potem powstawa³, w wielu przypadkach bardzo
istotnie ró¿ni³ siê od projektu wstêpnego. Teraz
bêdziemy musieli przygotowywaæ pod zintegro-
wan¹ decyzjê doœæ mocno zaawansowany projekt.
Co wiêcej, on bêdzie musia³ byæ wariantowy, bo
w przypadku decyzji œrodowiskowej trzeba mieæ
przedstawione warianty. A wiêc koszty projekto-
wania zostan¹ podniesione – w tej sprawie chyba
nie ma w¹tpliwoœci.

Myœlê jednak, ¿e po raz pierwszy w historii jest
taki przypadek, ¿e mamy pieni¹dze, ale nie mamy
czasu. Tak wiêc warto ponieœæ zwiêkszony koszt
na projektowanie, ale skróciæ czas realizacji.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê za te trzy minuty.
Serdecznie zapraszam pana senatora Leona

Kieresa.

Senator Leon Kieres:
Mam tylko dwie uwagi dotycz¹ce dyskusji

zwi¹zanej z moim pytaniem i odpowiedziami pana
ministra.

Pierwsza uwaga: bardzo bym jednak prosi³ pa-
na ministra, ministerstwo o podjêcie wspó³pracy
z Ministerstwem Sprawiedliwoœci, dlatego ¿e pro-
blem zwi¹zku postêpowania czy wszczêcia postê-
powania przez wojewodê z innymi postêpowania-
mi dotycz¹cymi nieruchomoœci, które bêd¹ objête
postêpowaniem w sprawie lokalizacji tej inwesty-
cji drogowej, na pewno wyst¹pi. ¯ycie jest bardzo
bogate i s¹ ró¿ne sytuacje. Ja rozumiem – tu zre-
szt¹ zgadzam siê z panem ministrem – ¿e w³aœci-
ciel nieruchomoœci, ka¿dy, kto ma interes prawny
zwi¹zany z nieruchomoœci¹, powinien dbaæ o ten
interes tak¿e przez to, ¿eby byæ dobrze poinformo-
wanym, czy to poprzez stronê internetow¹, jak
przeczyta³em, czy poprzez obwieszczenia na tabli-
cach og³oszeñ w urzêdach w³aœciwych gmin, ale
to wcale nie oznacza, ¿e równie dobrze poinformo-
wany o tocz¹cym siê postêpowaniu bêdzie s¹d.
Dlatego dobrze by by³o siê nad tym zastanowiæ.
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Zreszt¹ chodzi nie tylko o s¹d, bo mog¹ byæ ró¿-
nego rodzaju postêpowania, tak¿e administra-
cyjne, zwi¹zane z nieruchomoœciami. Jest tam
mowa o pozwoleniach wodnoprawnych w zwi¹z-
ku z inwestycj¹, ale s¹ równie¿ pozwolenia wo-
dnoprawne w odrêbnym trybie, bez zwi¹zku z t¹
inwestycj¹.

Prosi³bym – to jest tylko proœba… Ja jeszcze raz
podkreœlê to, co zreszt¹ w ukryty sposób sformu-
³owa³em w tym pytaniu: jestem ca³ym sercem za
t¹ ustaw¹. Uwa¿am, ¿e ona zosta³a dobrze przygo-
towana konstrukcyjnie i jeœli chodzi o systematy-
kê tej ustawy, ale jak ka¿dy akt prawny na pewno
niesie za sob¹ ró¿nego rodzaju problemy.

I druga uwaga: ja przywo³a³em tu akt z 1920 r.,
obowi¹zuj¹cy i wielokrotnie nowelizowany, o na-
bywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców…
Naprawdê widzê istotny zwi¹zek miêdzy tymi
dwoma aktami prawnymi, a tak¿e z zawartymi
przez Polskê dwustronnymi umowami o wzajem-
nym popieraniu i ochronie inwestycji. Prosi³bym
te¿ pana ministra, ¿eby siê zainteresowaæ tym
problemem, czy czasami nie trzeba bêdzie poroz-
mawiaæ z MSZ, jakie konsekwencje – mo¿e jedno-
stkowe, ale jednak – przez przyjêcie tej ustawy
mog¹ byæ wywo³ywane, bo nie chcia³bym sporów
prawnomiêdzynarodowych, ¿e oto jakiemuœ in-
westorowi zagranicznemu w trybie ustawy, nad
któr¹ dyskutujemy, odbiera siê nieruchomoœæ,
a strona umowy, z któr¹ podpisaliœmy tê umowê,
inne pañstwo, mówi: ale przecie¿ my mamy umo-
wy o wzajemnej ochronie i popieraniu inwestycji.
Oczywiœcie nas broni ustawowa forma regulowa-
nia tej kwestii, wiêc nie jest to jakieœ administra-
cyjne ingerowanie w prawo w³asnoœci, ale ten pro-
blem te¿, jak s¹dzê, istnieje.

Popieraj¹c tê ustawê – jak powiedzia³em, jest to
jedna z lepszych ustaw, które w tej kadencji roz-
patrywaliœmy – proszê o zbadanie praktyki jej sto-
sowania i przygotowanie siê na ewentualne skut-
ki, w³aœnie praktyczne, obowi¹zywania tej usta-
wy. I tylko dlatego zabra³em g³os w tej sprawie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora Zbigniewa Cicho-

nia, a potem pani¹ senator Barbarê Borys-Da-
miêck¹.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Z ca³ym uznaniem dla projektowanej ustawy

chcia³bym zwróciæ pañstwa uwagê na pewne
kwestie, które – moim zdaniem – wymagaj¹ prze-
myœlenia z punktu widzenia gwarancji proceso-

wych dla uczestników postêpowania, mianowicie
dla w³aœcicieli.

Otó¿ ustawa przyjê³a zasadê powiadamiania
o wszczêciu postêpowania, a nastêpnie o wydaniu
decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji, w³a-
œcicieli lub u¿ytkowników wieczystych, którzy s¹
wykazani w katastrze nieruchomoœci. Ale
chcia³bym przypomnieæ, ¿e kataster nieruchomo-
œci, czyli ewidencja gruntów, nie odzwierciedla
stanu prawnego. Stan prawny odzwierciedla je-
dynie ksiêga wieczysta. W zwi¹zku z tym jest ryzy-
ko czy obawa, ¿e zostan¹ pominiêci w postêpowa-
niu rzeczywiœci w³aœciciele. Podstaw¹ ustalenia
stanu prawnego jest zawsze wpis do ksiêgi wie-
czystej, a nie wpis w katastrze. Wpis w katastrze
ujawnia zasadniczo osobê w³adaj¹cego, w³ada-
j¹cy zaœ niekoniecznie musi byæ w³aœcicielem.

Ja sobie zdajê sprawê z tego, ¿e byæ mo¿e cho-
dzi³o o sytuacjê, kiedy nie istniej¹ ksiêgi wieczy-
ste, co siê zdarza na terenach by³ego zaboru rosyj-
skiego, albowiem w by³ym zaborze austriackim,
jak i w pruskim ksiêgi wieczyste by³y prowadzone,
s¹ prowadzone i nie ma takiej sytuacji, ¿eby nie-
ruchomoœæ nie mia³a ksiêgi wieczystej. Uwa¿am
jednak, ¿e tutaj powinno byæ odniesienie do osób
ujawnionych w ksiêgach wieczystych, ewentual-
nie – gdy ksiêgi wieczyste nie istniej¹ – ujawnio-
nych w katastrze nieruchomoœci, ale to wy³¹cznie
w ostatecznoœci, na wypadek gdyby ksiêga wie-
czysta nie istnia³a.

Drugie zastrze¿enie, jakie mam, dotyczy po-
wiadomienia jedynie osób bêd¹cych stronami,
czyli w³aœcicieli albo u¿ytkowników wieczystych,
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwe-
stycji. Nie jest to w³aœciwy, w moim rozumieniu,
sposób, który by gwarantowa³ ochronê praw w³a-
œcicielskich, albowiem samo powiadomienie, bez
dorêczenia decyzji, nie pozwala na zapoznanie siê
z tym, czy i w jakim zakresie zosta³o dotkniête – al-
bo na zasadzie odebrania prawa w³asnoœci, albo
na zasadzie ograniczenia prawa w³asnoœci – czy-
jeœ prawo w³asnoœci. Funkcja gwarancyjna w tym
przepisie zosta³a zupe³nie zaniechana.

St¹d te dwa zastrze¿enia, którymi chcia³em siê
podzieliæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Senatorze.
Zapraszam pani¹ senator Barbarê Borys-Da-

miêck¹.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Zosta³o tutaj wypowiedzianych du¿o dobrych,

sympatycznych i mi³ych s³ów pod adresem twór-
ców tej ustawy i o tym, ¿e wró¿y ona nam du¿o do-
brego. Ale wszyscy jesteœmy u¿ytkownikami dróg
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publicznych, wiêc chcia³abym poruszyæ pobocz-
n¹ kwestiê legislacji, o której tutaj rozmawiamy.

Mianowicie chyba nie wystarczy nam tylko
i wy³¹cznie to, ¿e bêdziemy mogli to przyspieszyæ
i ¿e bêd¹ wiêksze u³atwienia prawne.

Chcia³abym zwróciæ uwagê na szalenie wa¿n¹
kwestiê. Otó¿ te drogi budujemy czy bêdziemy bu-
dowali po to, ¿eby one – oczywiœcie to jest truizm –
nie by³y jednorazowego u¿ytku, tylko ¿eby s³u¿y³y
nam d³u¿ej. I chcia³abym powiedzieæ w dyskusji,
¿e wydaje mi siê, i¿ czuwanie, dzia³anie i odpowie-
dzialnoœæ, zwi¹zane z jakoœci¹ tych dróg, nie po-
winny byæ tu wyeliminowane i przejœæ na za-
rz¹dzaj¹cych tymi drogami, tylko powinien jed-
nak istnieæ wa¿ny organ kontrolny, który czu-
wa³by nad jakoœci¹ dróg.

By³ przyk³ad jednej z autostrad, co do której
mieliœmy sygna³y o nieprawid³owoœci u¿ycia ma-
teria³u, o dodatkowych kosztach, które by nas ob-
ci¹¿a³y, zwi¹zanych z reperacj¹, z napraw¹. Nie
chcê tej sprawy poruszaæ, natomiast chcê bardzo
uczuliæ na jakoœæ u¿ywanych materia³ów. Pan se-
nator Jurcewicz powiedzia³, ¿e jak bêdzie siê
szybko budowaæ, to bêdzie taniej. Chodzi o to, ¿e-
byœmy nie rozumieli przez to: taniej, ale z byle ja-
kiego materia³u. Bo nie staæ nas na bylejakoœæ.
Wielokrotnie zdarza siê na terenie miast, gmin czy
powiatów, ¿e jakoœæ dróg jest kontrowersyjna, co
okazuje siê po jakimœ czasie u¿ytkowania. A wiêc
myœlê, ¿e nale¿y przywi¹zywaæ bardzo du¿¹ wagê
do tej kwestii, to znaczy, do jakoœci.

Kolejna sprawa, która mo¿e ju¿ wykracza poza
kwestiê szybkoœci budowania, to sprawa oznako-
wania. To, jakiej jakoœci jest droga i jak jest ona oz-
nakowana dla u¿ytkowników, to s¹ naczynia po-
³¹czone, to ³¹czy siê w wielk¹ ca³oœæ: bezpieczeñ-
stwo osób korzystaj¹cych z tych dróg i czas u¿y-
walnoœci takich dróg. Oby on by³ jak najd³u¿szy.

Chcia³abym zachêciæ do tego, ¿eby po³¹czyæ te
wszystkie aspekty i ¿eby o problemie drogi nie za-
pominaæ w momencie skierowania czy przyjêcia
jej projektu do realizacji i jego sfinansowania.
Chodzi o to, w jakim stanie ta droga bêdzie po pe-
wnym czasie. Wszystko jedno, jaka to jest droga,
czy to autostrada, droga powiatowa, gminna,
wiejska itd. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Piotr Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Rozpatrywana ustawa o szczególnych zasa-

dach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych oraz o zmianie innych
ustaw jest ustaw¹, której praktycznego skutku

oczekujemy od wielu lat. Jak dot¹d nie doczeka-
liœmy siê go. Ustawa ta wpisuje siê w system pra-
wa w specyficzny sposób, do którego jestem bar-
dzo przywi¹zany, to jest nie tylko w systemie syn-
chronicznym, to znaczy na poziomie dziœ obo-
wi¹zuj¹cych przepisów, ale jednoczeœnie diachro-
nicznym, czyli na poziomie takich przepisów, któ-
rych wydaje siê byæ kontynuacj¹. Wraca ona mia-
nowicie do sygnalizowanego ju¿ tutaj i u¿ywanego
w ustawie pojêcia katastru gruntowego, która to
instytucja przesta³a funkcjonowaæ w dzisiejszym
obrocie prawnym, jest jednak elementem nie-
zwykle wa¿nej dokumentacji. Dzisiaj mo¿emy
mówiæ o rozumieniu katastru w nowym aspekcie,
mianowicie jako aktualnego stanu z aparatów
geodezyjnych, z ksi¹g wieczystych, z wykazu nie-
ruchomoœci.

Dlatego zabrak³o mi w s³owniczku przyjêcia na
u¿ytek tej ustawy i tych rozwi¹zañ tego, co rozu-
miemy przez zbiorcze pojêcie katastru. Jeœli trak-
towalibyœmy je sensu stricto, to jest to instytucja,
która ju¿ wygas³a w polskim systemie prawnym,
ale je¿eli bêdziemy traktowaæ je w systemie nie
synchronicznym, tylko diachronicznym, to jest to
typowy przyk³ad ci¹g³oœci regulacji, które wywo-
dz¹ siê jeszcze z prawa pruskiego i austriackiego,
a nie z barbarzyñskiego prawa, które nie mia³o
ksi¹g wieczystych, czyli z prawa zaboru rosyjskie-
go. Wydaje siê dosyæ istotne, ¿eby z ducha tej
ustawy wywieœæ jednoczeœnie dointerpretowanie,
co oznacza kryterium katastru. To jest pierwsza
uwaga.

Druga uwaga dotyczy tego, co wynika z wymo-
gów zawartych w art. 11f ust. 1 pkt 4. Chodzi mia-
nowicie o to, ¿e decyzja o zezwoleniu na realizacjê
inwestycji drogowej ma zawieraæ wymagania do-
tycz¹ce ochrony uzasadnionych interesów osób
trzecich. Ja w pytaniu do pana ministra sformu-
³owa³em ju¿ zakres troski o to, jak bêd¹ chronione
prawa osób trzecich, gremialnie naruszane
w okresie peerelu. Wynika³o to z eliminacji zarów-
no prawa w³asnoœci, jak i surogatów tego prawa
gwarantowanych miêdzynarodowymi konwen-
cjami, miêdzynarodowym prawem prywatnym
ponad granicami pañstw cywilizowanych wcho-
dz¹cych dzisiaj w sk³ad Unii Europejskiej.

Jest bardzo ciekawe, jak dalece te wymagania,
dotycz¹ce ochrony uzasadnionych interesów
osób trzecich, bêd¹ uwzglêdnia³y te wszystkie za-
strze¿enia dotycz¹ce jednoczeœnie roszczeñ osób
tych praw pozbawionych i wystêpuj¹cych z rosz-
czeniami albo tych, jak przy dekrecie warszaw-
skim chocia¿by – tu problem drogowy jest bardzo
istotny, a to jest mój elektorat… Jak bêdzie wy-
gl¹da³o zapewnienie ochrony uzasadnionych in-
teresów osób trzecich, podczas gdy jeszcze nie
rozstrzygniêto kilkudziesiêciu tysiêcy spraw do-
tycz¹cych dekretu bierutowskiego? Po prostu nie
rozstrzygniêto tych problemów. A roszczenia s¹
nie tylko z samego tytu³u reprywatyzacji, funkcjo-
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nuj¹ te¿ roszczenia opieraj¹ce siê na nierozstrzyg-
niêciu decyzji odmownych przy wyw³aszczeniach
i przejêciu przez Skarb Pañstwa w³asnoœci na te-
renach starej Warszawy.

Te wszystkie zagadnienia s¹ zagadnieniami ot-
wartymi i wydaje mi siê, ¿e dopiero praktyka roz-
strzygnie, przy tak potrzebnej ustawie, w jakim
stopniu bêdziemy traktowali tê ustawê nie tylko
jako jednolity przepis, ale równie¿ w kontekœcie
ca³ego systemu prawnego i w kontekœcie ducha
ustawy, ducha prawa, który winien przyœwiecaæ
rozstrzygniêciom zarówno w wyrokach s¹do-
wych, jak i w decyzjach administracyjnych. Po-
œwiêcaj¹c te spostrze¿enia przysz³ym wykonaw-
com tej ustawy, dziêkujê bardzo za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê panom i paniom senatorom.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu za-

mykam dyskusjê.
Szanowni Pañstwo, g³osowanie w sprawie

ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw zostanie przeprowadzone pod
koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê bardzo goœciom.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu pi¹te-

go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszpor-
towych oraz ustawy o op³acie skarbowej.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym posiedze-
niu w dniu 25 lipca 2008 r. Do Senatu zosta³a
przekazana w dniu 29 lipca 2008 r. Marsza³ek Se-
natu 29 lipca zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu
Senatu skierowa³ j¹ do dwóch komisji: Komisji
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygo-
towa³y swoje sprawozdania w tej sprawie. Tekst
ustawy zawarty jest w druku nr 222, a sprawo-
zdania komisji w drukach nr 222A i 222B.

Proszê uprzejmie sprawozdawcê Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej, pana senatora Mariusza Witczaka, o zabra-
nie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Mariusz Witczak:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
Rozpatrywana ustawa o zmianie ustawy o do-

kumentach paszportowych oraz ustawy o op³acie
skarbowej ma tak naprawdê charakter doprecy-

zowuj¹cy, porz¹dkuj¹cy. Ma ona za zadanie
wprowadziæ pewien ³ad i rozwiaæ wszelkie w¹tpli-
woœci natury interpretacyjnej. Taka by³a podsta-
wowa idea projektu rz¹dowego, który zosta³ skie-
rowany do Sejmu, projekt prezydencki koncen-
trowa³ siê zaœ g³ównie na rozszerzeniu katalogu
osób uprawnionych do posiadania paszportu
dyplomatycznego.

Z t¹ ustaw¹ zmierzyliœmy siê na wczorajszym
posiedzeniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej i trzeba szczerze po-
wiedzieæ, ¿e nie by³o ¿adnych w¹tpliwoœci co do
poprawek zg³oszonych przez Biuro Legislacyjne,
które pog³êbia³y jeszcze precyzjê tej ustawy i po-
rz¹dkowa³y kwestie legislacyjne. Tutaj nie by³o
dyskusji, te poprawki przyjêliœmy zgodnie.

Zatrzymaliœmy siê nad kwesti¹ dotycz¹c¹ kata-
logu osób uprawnionych do posiadania paszportu
dyplomatycznego i przez chwilê dyskutowaliœmy
na ten temat. Zosta³y zg³oszone dwie poprawki: po-
prawka, która przywraca³a ten szeroki katalog
osób, mówi¹c umownie, katalog prezydencki, i po-
prawka, która skoncentrowa³a siê, zgodnie zreszt¹
z zainteresowaniem naszej komisji, na samo-
rz¹dowcach, a mówi¹c œciœlej dotyczy³a mar-
sza³ków województw.

Fina³ g³osowañ by³ taki, ¿e katalog prezyden-
cki, czyli ten szeroki katalog osób uprawnionych
do automatycznego otrzymywania paszportu
dyplomatycznego wtedy, kiedy dana osoba wyje¿-
d¿a za granicê, nie uzyska³ aprobaty.

Aprobatê uzyska³a poprawka, która tylko dla tej
grupy samorz¹dowców, dla szesnastu marsza³ków,
przyznaje, krótko mówi¹c, szesnaœcie paszportów
dyplomatycznych. Motywacja by³a taka, ¿e mar-
sza³kowie województw, jako ci najwy¿szej rangi sa-
morz¹dowcy, ustawowo maj¹ wpisane zadania
zwi¹zane z prowadzeniem regionalnej polityki za-
granicznej. Swoj¹ aktywnoœæ koncentruj¹ nie tylko
wokó³ Unii Europejskiej, podró¿uj¹ równie¿ do in-
nych pañstw, i wtedy ten paszport dyplomatyczny
jest przydatny, choæ warto pamiêtaæ, ¿e otrzymanie
paszportu dyplomatycznego nie jest równoprawne
z posiadaniem immunitetu. Jest siê wtedy osob¹,
która posiada swego rodzaju presti¿ i trochê inn¹
rangê w innych pañstwach, dlatego uznaliœmy, ¿e
marsza³kom dokument tego typu siê nale¿y.

Nastêpnie przeszliœmy do g³osowania nad ca³o-
œci¹ i tutaj dosyæ zgodnie ca³oœæ razem z t¹ po-
prawk¹ zosta³a przyjêta – 7 osób g³osowa³o za, 3
osoby wstrzyma³y siê od g³osu.

Wiem, ¿e komisja praworz¹dnoœci ju¿ wniosko-
wa³a o to w swoich poprawkach, i te¿ tak myœlê, ¿e
warto bêdzie jeszcze dzisiaj zastanowiæ siê nad
pewnym porz¹dkiem w przypadku osób, które s¹
organami konstytucyjnymi. Myœlê, ¿e dyskusja
jest jeszcze otwarta, je¿eli chodzi o drugie czyta-
nie. To tyle co do posiedzenia Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej. Dziê-
kujê bardzo.

17. posiedzenie Senatu w dniu 6 sierpnia 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych… 31

(senator P. Andrzejewski)



Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Uprzejmie proszê o pozostanie w pobli¿u, po-

tem bêdzie mo¿liwoœæ zadawania pytañ i byæ mo¿e
bêd¹ te¿ takie do pana.

Teraz proszê o zabranie g³osu sprawozdawcê
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, pana
senatora Stanis³awa Piotrowicza, i przedstawie-
nie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Panie i Pano-

wie Senatorowie!
Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

w dniu wczorajszym debatowa³a nad ustaw¹
o zmianie ustawy o dokumentach paszporto-
wych oraz ustawy o op³acie skarbowej. Ca³a dys-
kusja zasadniczo sprowadza³a siê do podmiotów
uprawnionych do otrzymania paszportu dyplo-
matycznego. Przyœwieca³a nam generalna zasa-
da, ¿e nie wszystkie podmioty konstytucyjne po-
siadaj¹ jednakowe uprawnienia w tym zakresie.
Naszym zdaniem, jest to pewnego rodzaju nie-
konsekwencja i tê niekonsekwencjê chcieliœmy
naprawiæ poprzez rozszerzenie tego katalogu.
Zdaniem komisji zasadne by³o – komisja w tej
sprawie opowiedzia³a siê za tym jednomyœlnie –
rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych
do otrzymania paszportu dyplomatycznego. We-
d³ug mojego przekonania, chocia¿ nie mam tu
stuprocentowej wiedzy, paszport dyplomatyczny
wi¹¿e siê nie tylko z tymi kwestiami, o których
powiedzia³ mój przedmówca, ale równie¿, w od-
niesieniu do niektórych pañstw, ze zwolnieniem
z obowi¹zku wizowego.

Naszym zdaniem, istnieje potrzeba, ¿eby orga-
ny konstytucyjne by³y wyposa¿one w prawo po-
siadania paszportu dyplomatycznego. Chcê zwró-
ciæ uwagê, ¿e takiego paszportu dyplomatycznego
przy dotychczasowym brzmieniu ustawy nie mo-
g¹ posiadaæ takie podmioty, jak prezes i wice-
prezes Najwy¿szej Izby Kontroli, prezes Narodo-
wego Banku Polskiego, rzecznik praw obywatel-
skich, przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji. W toku dyskusji zwracano uwagê,
¿e na przyk³ad niektórzy cz³onkowie Krajowej
Rady S¹downictwa posiadaj¹ paszporty dyplo-
matyczne z innego tytu³u, a sam przewodni-
cz¹cy tej rady paszportu dyplomatycznego nie
posiada. Chodzi równie¿ o przewodnicz¹cych i za-
stêpców pañstwowej… A, nie, tutaj w dyskusji
wycofaliœmy siê z tego. Chodzi równie¿ o szefa
Kancelarii Prezydenta, o szefa Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, o szefa Kancelarii Sejmu, o szefa
Kancelarii Senatu. Przyjêliœmy równie¿, ¿e chodzi
tak¿e o wojewodów.

Koncentrowaliœmy siê, jak wspomnia³em, na
podmiotach konstytucyjnych, bo w zasadzie
trudno znaleŸæ uzasadnienie, dlaczego jednym
podmiotom konstytucyjnym przyznaje siê prawo
do posiadania paszportu, a innym tego prawa siê
odmawia. Dlatego te¿ zdaniem komisji w pe³ni za-
sadne jest przyjêcie poprawki ³¹cznie z innymi
drobnymi poprawkami natury legislacyjnej i do-
precyzowuj¹cej, zaproponowanymi przez Biuro
Legislacyjne. W imieniu Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci uprzejmie proszê o przyjêcie po-
prawki i g³osowanie za tak zmodyfikowanym pro-
jektem ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Teraz panie i panowie senatorowie mog¹ zg³a-

szaæ trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
senatorów sprawozdawców.

Mo¿e udzielê sobie g³osu.

Senator Krystyna Bochenek:
Pytanie do pana senatora Piotrowicza. Ja nie

mam tej poprawki przed sob¹. Proszê powiedzieæ,
pañstwo wnosz¹ w tej poprawce o…

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Chodzi o to, ¿e-
by poszerzyæ katalog podmiotów…)

Tak, to zrozumia³am. O jakie…
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: O jakie podmio-

ty?)
Tak.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Ju¿ podajê. A wiêc art. 26 otrzyma³by nowe

brzmienie. Czy wymieniæ tylko te podmioty dodat-
kowe?

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Jeœli mo¿-
na prosiæ, te, o które pañstwo rozszerzaj¹…)

Ju¿, moment.
Chodzi o prezesa i wiceprezesa Najwy¿szej Izby

Kontroli, o prezesa Narodowego Banku Polskiego
i wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, któ-
ry jest jednoczeœnie pierwszym zastêpc¹ prezesa,
o rzecznika praw obywatelskich i zastêpcê rzecz-
nika praw obywatelskich, o przewodnicz¹cego
i zastêpcê przewodnicz¹cego Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji, o przewodnicz¹cego i wice-
przewodnicz¹cych Krajowej Rady S¹downictwa,
o szefa Kancelarii Prezydenta, o szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, o szefa Kancelarii Se-
jmu, o szefa Kancelarii Senatu i o wojewodów.

Senator Krystyna Bochenek:

Czy mo¿na jeszcze prosiæ o s³owo na temat dys-
kusji? Jak przebiega³a dyskusja w komisji na te-
mat wymienionych podmiotów?
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Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Zasadniczo w tym zakresie byliœmy zgodni.
Dyskusja dotyczy³a tego, czy jeszcze inne podmio-
ty powinny byæ tu uprawnione. I tutaj w tym za-
kresie pada³y ró¿ne zdania, w szczególnoœci czy
prawo do paszportu dyplomatycznego powinni
posiadaæ prezydenci wiêkszych miast itd. Uwa¿a-
liœmy, ¿e nie ma takiego uzasadnienia. Czym bo-
wiem wyt³umaczyæ, ¿e na przyk³ad prezydent
miasta licz¹cego powy¿ej dwustu tysiêcy miesz-
kañców mia³by takie uprawnienie, a prezydent
miasta, które ma sto dziewiêædziesi¹t dziewiêæ ty-
siêcy ludzi takiego uprawnienia by nie mia³.
Chcieliœmy siê trzymaæ jednej zasady i to zasady
o charakterze konstytucyjnym. Podmioty, które
s¹ ujête w konstytucji, powinny korzystaæ z takie-
go prawa. To jest jednoczeœnie szacunek do orga-
nów w³adzy pañstwowej.

Senator Krystyna Bochenek:

Czy mo¿na jeszcze prosiæ o komentarz pana se-
natora Mariusza Witczaka w tej sprawie? Tutaj
jest bowiem du¿a rozbie¿noœæ propozycji. Komi-
sja przyjê³a ewentualnie stanowisko o rozszerze-
niu katalogu o marsza³ków województw…

Senator Mariusz Witczak:

Chcê zwróciæ uwagê, ¿e w propozycji prezyden-
ckiej nie by³o marsza³ków województw. Poprawka
zosta³a zg³oszona dos³ownie, literalnie, jako kata-
log prezydencki, czyli bardzo szeroki zakres osób
czy podmiotów uprawnionych do paszportu dyp-
lomatycznego. Na przyk³ad w komisji nie zgadza-
liœmy siê, aby wojewodowie automatycznie posia-
dali tego typu dokument, dlatego ¿e on im jest tak
naprawdê niepotrzebny, poniewa¿ nie zajmuj¹ siê
polityk¹ zagraniczn¹ województwa. Gospoda-
rzem województwa jest marsza³ek. Tego typu
wniosek prowadzi³ nas do tego, ¿e nie mo¿na en
bloc przyj¹æ ca³ego zakresu zaproponowanego
przez pana prezydenta. Dlatego, jak rozumiem,
nie wszyscy godzili siê na ca³y ten zakres, na kata-
log prezydencki; byæ mo¿e z niektórymi propozy-
cjami – tak, ale z ca³ym – nie. Jednak poprawka
zosta³a sformu³owana w³aœnie tak, g³osowanie
by³o wiêc tutaj zero-jedynkowe, ¿e tak to podsu-
mujê. G³êbszych w¹tpliwoœci co do marsza³ków
województw nie mieliœmy, tym bardziej ¿e istnieje
przepis, istnieje mo¿liwoœæ otrzymania paszportu
dyplomatycznego przez osobê nieuprawnion¹
ustawowo jako ta, która musi otrzymaæ paszport
dyplomatyczny. Do tej pory marsza³kowie w ró¿-
nych sytuacjach sk³adali do MSZ wnioski o to,
aby tego typu paszport otrzymaæ, i wielu mar-
sza³ków w naszym pañstwie taki paszport posia-
da czy posiada³o ze wzglêdu na planowany wyjazd

do jakiegoœ pañstwa. Zatem nie robimy nic szcze-
gólnego poza tym, ¿e zdejmujemy w przypadku
marsza³ków procedurê, aplikowanie czy fakulta-
tywne pos³ugiwanie siê paszportem.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piotrowicz chcia³ zabraæ g³os, a za

chwileczkê bêd¹ dalsze pytania.
Proszê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Chcia³bym tylko wyjaœniæ jedn¹ sprawê. Mia-
nowicie myœmy krytycznie podeszli do propozycji,
równie¿ tych zawartych w projekcie prezyden-
ckim. Chcia³bym tu sprostowaæ. Projekt prezy-
dencki obejmowa³ marsza³ków województw i z ca-
³¹ moc¹ chcê o tym powiedzieæ. Komisja Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
z³o¿y³a poprawkê mówi¹c¹ o ujêciu w katalogu ró-
wnie¿ marsza³ków województw, ale projekt prezy-
dencki te¿ obejmowa³ marsza³ków. My nie przyjê-
liœmy z katalogu prezydenckiego prezydentów
miast wojewódzkich, miast licz¹cych powy¿ej
dwustu tysiêcy mieszkañców, uwa¿aj¹c, ¿e nie s¹
to podmioty o charakterze konstytucyjnym. Kie-
ruj¹c siê t¹ naczeln¹ zasad¹, zawêziliœmy katalog.
Chcê jeszcze raz podkreœliæ, ¿e marsza³kowie byli
uwzglêdnieni w projekcie prezydenckim.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator.

Senator Mariusz Witczak:

Ja tylko uzupe³niê. Zgoda. Ja tak nie powie-
dzia³em, mia³em na myœli to, ¿e w projekcie prezy-
denckim byli uwzglêdnieni wojewodowie, a myœ-
my siê akurat nie zgadzali z tego typu rozwi¹za-
niem. Skoro poprawka zosta³a zaproponowana
w tak szerokim zakresie, to niektóre osoby mia³y
dylemat, jeœli chodzi o g³osowanie.

Ja zwrócê uwagê na jeszcze jedn¹ sprawê. Pro-
jekt prezydencki zak³ada³ rozszerzenie mo¿liwo-
œci posiadania paszportu na ma³¿onków, na przy-
k³ad pos³owie i senatorowie nie tylko sami otrzy-
mywaliby paszport, ale równie¿ ich ma³¿onkowie;
kiedy mia³aby siê odbyæ podró¿ s³u¿bowa, wtedy
mieliby oni prawo do otrzymania takiego paszpor-
tu. Zrodzi³a siê dyskusja nad tym, jaki szeroki ma
byæ zakres wydawania takiego paszportu. G³ó-
wnie to przyœwieca³o decydowaniu.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Pani Marsza³ek, czasami tak bywa, ¿e coœ um-

knie uwadze, wiêc chcia³bym teraz sprostowaæ.
Mianowicie je¿eli chodzi o ma³¿onków, to w³aœnie
nie dotyczy to ma³¿onków pos³ów i senatorów, co
muszê z przykroœci¹ stwierdziæ, ich to nie dotyczy.
O tych ma³¿onkach nie mówi siê w projekcie pre-
zydenckim i komisja tak¿e nie postuluje zmian
w tym zakresie.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Z tego, co
rozumiem, chodzi o ma³¿onków i ma³¿onki, nie
tylko o ma³¿onków.)

O wspó³ma³¿onków.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: O ¿ony

te¿, mówi¹c tak zwyczajnie.)
O ¿ony te¿. Najlepiej mówiæ o wspó³ma³¿on-

kach. Swego czasu, wtedy kiedy prowadzona by³a
debata nad tym projektem, widzia³em tego typu
propozycjê. Je¿eli ostatecznie ona siê tam nie zna-
laz³a, to oczywiœcie wycofujê tê kwestiê i dziêkujê
za sprostowanie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê senatorom sprawozdawcom, którzy

co rusz dopowiadali pewne kwestie.
Do zadania pytañ zapisali siê kolejni pañstwo

senatorowie. S¹ to pan senator Dajczak, Do-
brzyñski, Andrzejewski, Cimoszewicz i Barbara
Borys-Damiêcka.

Pytanie mo¿e trwaæ najwy¿ej minutê.
Bardzo proszê, senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Pani Marsza³ek, serdecznie dziêkujê. Ja chcia-

³em zabraæ g³os w trybie sprostowania, gdy¿ pan
senator Witczak wyraŸnie powiedzia³, ¿e w projek-
cie prezydenckim nie by³o mowy o marsza³kach.
Chcia³em sprostowaæ, ale uczyni³ to senator Pio-
trowicz. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
Pytanie zadaje pan senator Dobrzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:
Pani Marsza³ek, mam pytanie do sprawozdaw-

cy Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej, pana senatora Witczaka. Dla-

czego komisja nie uwzglêdni³a mo¿liwoœci przy-
znania paszportów dyplomatycznych z urzêdu
wojewodom? Chcia³bym zaznaczyæ, ¿e wprawdzie
wojewodowie pe³ni¹ inn¹ rolê ni¿ marsza³kowie,
to jest administracja rz¹dowa i administracja sa-
morz¹dowa, ale wojewoda jest to najwy¿szy urzê-
dnik administracji rz¹dowej i wizyty przedstawi-
cieli rz¹du s¹siednich pañstw s¹ czêste, a i rewi-
zyty w tym przypadku s¹ konieczne.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, pan senator Witczak.

Senator Mariusz Witczak:
Odpowiadam panu senatorowi. Wojewoda nie

jest najwy¿szym urzêdnikiem rz¹du, precyzyjnie
mówi¹c, jest on najwy¿szym przedstawicielem
rz¹du w terenie. Je¿eli porówna siê obowi¹zki
ustawowe marsza³ka i wojewody, to jasno z tego
porównania wynika, ¿e obowi¹zkiem marsza³ka
jest prowadzenie polityki regionalnej, polityki roz-
woju. Istnieje tak¿e swego rodzaju funkcja prowa-
dzenia polityki zagranicznej wobec zaprzyjaŸnio-
nych regionów czy obszarów, z którymi wojewódz-
two ma relacje, i to jak najbardziej przekonywa³o
wszystkich, by³o podstaw¹ do przekonania o tym,
¿e marsza³ek powinien mieæ paszport. Jeszcze
mo¿e uzupe³niê. Otó¿ marsza³kowie województw
w odró¿nieniu na przyk³ad od prezydentów miast
czy innych samorz¹dowców prowadz¹ politykê
zagraniczn¹ regionów w uzgodnieniu z MSZ. Jest
tu pewna korelacja, która tym bardziej upowa¿-
nia marsza³ka do posiadania takiego dokumentu.

Pewnie toczylibyœmy czy d³ugo moglibyœmy to-
czyæ spór o to, czy wojewoda jest na tyle wa¿ny, ¿e
z automatu powinien ten paszport posiadaæ. Nie
by³o naszym celem obni¿anie rangi wojewody, je-
dnak wojewoda jest dla nas typowym przedstawi-
cielem administracji rz¹dowej w terenie, nie jest
to osoba, która zajmuje siê polityk¹ zagraniczn¹,
bo od tego jest minister spraw zagranicznych.
W tym sensie, je¿eli cokolwiek dzieje siê na linii
rz¹d – zagranica, to nie dzia³a tu wojewoda, lecz
oczywiœcie MSZ. Jeœli zaœ od czasu do czasu woje-
woda jedzie za granicê, jest taka potrzeba, to mi-
nisterstwo równie¿ jemu mo¿e przydzieliæ taki pa-
szport.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pytania do obu panów. Pytam przede wszyst-

kim o to, jakie bêd¹ uprawnienia ministra spraw
zagranicznych jako prowadz¹cego politykê miê-
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dzynarodow¹ w zakresie paszportów dyplomaty-
cznych. Rozdzia³, o którym mówimy, dotyczy do-
kumentów dyplomatycznych i s³u¿bowych mini-
stra spraw zagranicznych, taka jest podleg³oœæ.
W zwi¹zku z tym, tak to rozumiem, wszyscy, któ-
rzy je otrzymuj¹, staj¹ siê funkcyjnie podleg³ymi
ministrowi spraw zagranicznych. Jest to bardzo
dobre. Jaka bêdzie forma konsultacji tych osób
w zakresie tego, co dotychczas by³o ju¿ uregulo-
wane? Art. 31 pozostaje. Mówimy o przypadkach
uzasadnionych, bo takie jest kryterium wydawa-
nia paszportów dyplomatycznych, nie zaœ s³u¿bo-
wych. S³u¿bowe mog¹ dostaæ wszyscy, a dyplo-
matyczne – differentia specifica – uzasadnione s¹
potrzeb¹ ochrony interesów Rzeczypospolitej Pol-
skiej za granic¹, o czym decyduje minister spraw
zagranicznych. Tak jak ju¿ powiedziano, ka¿dy,
wójt ze Œwinoujœcia mo¿e dostaæ paszport dyplo-
matyczny, jeœli tak uzna minister, bo realizuje ja-
kieœ imperium reprezentacji pañstwa, paszporty
te otrzymuj¹ marsza³kowie, dlaczego zatem robi
siê z tego przywilej etatystyczny i zamiast pasz-
portów s³u¿bowych wydaje siê paszporty dyplo-
matyczne, w sytuacji gdy nie s¹ one zwi¹zane
z nadzorem funkcji uzasadnionej potrzeby ochro-
ny interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granic¹.
Bardzo chcia³bym us³yszeæ odpowiedŸ na to pyta-
nie, gdy¿ w tym momencie zmieniamy charakter
paszportu dyplomatycznego. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê, kto…
(Senator Piotr Andrzejewski: Jakie bêd¹ upra-

wnienia ministra spraw zagranicznych? Pytam,
bo to jest jego imperium.)

Senator Mariusz Witczak:
Ja mam wra¿enie, ¿e nie zmieniamy tu jego

charakteru. Nie bardzo rozumiem, sk¹d tego typu
interpretacja. S¹ z nami przedstawiciele rz¹du,
wiêc bêdzie mo¿na jeszcze w tej kwestii dopytaæ.
Ja nie mam takiego wra¿enia. Jednoczeœnie trze-
ba zwróciæ uwagê na to, ¿e ta ustawa doprecyzo-
wuje pewne kwestie, na przyk³ad kwestiê finanso-
wania czy odpowiedzialnoœci bud¿etowej. Z jednej
strony dysponentem jest Ministerstwo Spraw We-
wnêtrznych i Administracji, z drugiej strony jest
nim minister spraw zagranicznych i bud¿et tego
ministerstwa. Tu jest wiêksza zmiana, niejako is-
tota doprecyzowania w tej ustawie. Bardzo pro-
szê, Panie Senatorze, jeszcze… Ja nie widzê tego
problemu.

(Senator Piotr Andrzejewski: Chcia³bym, ¿eby
przedstawiciel rz¹du odpowiedzia³ na to pytanie.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

To w kolejnoœci, potem jeszcze raz poproszê
o odpowiedŸ na to pytanie.

(Senator Piotr Andrzejewski: …i pana senatora,
reprezentanta Komisji Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci te¿ o to proszê.)

Proszê.
(Senator Piotr Andrzejewski: Zagadnienie jest

systemowe.)

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Patrzyliœmy na to w ten sposób. Paszporty dyp-

lomatyczne przeznaczone s¹ dla przedstawicieli
najwy¿szych w³adz pañstwowych i to tych, które
s¹ wymienione w konstytucji. Wydawa³o nam siê,
¿e zró¿nicowanie na podmioty, które maj¹ prawo
do paszportu, i te, które go nie maj¹, jest trudne
do wyt³umaczenia, dlatego uznaliœmy, ¿e bêdzie
to najbardziej czytelne kryterium. Chcê podkreœ-
liæ, ¿e ca³a sprawa, poprawka, któr¹ wnios³a Ko-
misja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, dotyczy
raptem kilkunastu paszportów dyplomatycz-
nych, w katalogu wymienionych jest ich kilkana-
œcie, ale tylko w niektórych sytuacjach dotyczy to
zastêpców. Rzecz sprowadza siê do kilkunastu
paszportów dyplomatycznych i to dla urzêdników
najwy¿szej rangi pañstwowej, wymienionych
w konstytucji. I tyle. Tak przebiega³a dyskusja
podczas posiedzenia komisji.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
Proszê pana senatora Cimoszewicza o zadanie

pytania.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Dziêkujê bardzo.
Mam dwa pytania, po jednym do ka¿dego ze

sprawozdawców, chcê je tylko poprzedziæ jedno-
zdaniow¹ uwag¹. Paszporty dyplomatyczne w co-
raz wiêkszym stopniu staj¹ siê swojego rodzaju
przedmiotem po¿¹dania, jakimœ wyznacznikiem
presti¿u, ni¿ spe³niaj¹ funkcjê, jaka jest im i z tra-
dycji, i z prawa przypisana.

Pytanie do senatora Witczaka. Wedle opinii na-
szego Biura Legislacyjnego poszerzenie krêgu
osób uprawnionych o prezesów i wiceprezesów
s¹dów i trybuna³ów obejmuje tak¿e ma³¿onków.
Pani Marsza³ek, tu s¹ ma³¿onkowie, tak ¿e chodzi
o mê¿ów i ¿ony. Chcia³bym siê dowiedzieæ, czy po-
za pos³ami i senatorami, których mê¿owie i ¿ony
nie maj¹ takiego tytu³u, inne kategorie osób upo-
wa¿nionych do posiadania paszportu dyplomaty-
cznego znajduj¹ siê w sytuacji porównywalnej do
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sytuacji prezesów i wiceprezesów s¹dów i trybu-
na³ów.

Pytanie do pana senatora Piotrowicza. Mówi
pan, Panie Senatorze, ¿e trudno jest znaleŸæ kry-
terium, wedle jakiego mo¿na by³oby zró¿nicowaæ
sytuacjê, jak pan mówi, podmiotów konstytucyj-
nych. Wydaje mi siê, ¿e jest to bardzo ³atwe, bo za-
le¿y to od tego, co ci ludzie robi¹, co wchodzi
w sk³ad ich obowi¹zków, a istotne kwestie zwi¹za-
ne z reprezentowaniem naszego pañstwa za gra-
nic¹ nie mieszcz¹ siê w obowi¹zkach paru wymie-
nianych tu osób. Dlatego te¿ ja bym zachêca³ do
powœci¹gliwoœci. Dlaczego – ¿eby zakoñczyæ to
znakiem zapytania – pañskim zdaniem ów przy-
pominany ju¿ mechanizm, pozwalaj¹cy ministro-
wi spraw zagranicznych w indywidualnych przy-
padkach przyznawaæ paszport dyplomatyczny,
je¿eli to jest uzasadnione obron¹ interesów pañ-
stwa polskiego, nie jest wystarczaj¹cy? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Witczak.

Senator Mariusz Witczak:
Panie Senatorze, powiem uczciwie, nie by³o to

przedmiotem dyskusji, na posiedzeniu komisji
tym problemem siê nie zajmowaliœmy, nie anali-
zowaliœmy, które z osób i ma³¿onkowie tych osób,
którzy wspó³ma³¿onkowie maj¹ tego typu prawo,
poniewa¿ koncentrowaliœmy siê na poprawce, na
zapisie, który zosta³ do³o¿ony do starej ustawy
i dotar³ do nas z Sejmu, dotycz¹cym prezesów i wi-
ceprezesów S¹du Najwy¿szego. Nie prowadziliœ-
my takiej dyskusji. Myœlê, ¿e najkompetentniej
odpowie na to pytanie ministerstwo. Jeœli mnie
intuicja nie myli, to myœlê, ¿e dotyczy to mar-
sza³ków Sejmu, Senatu, tak¿e prezesa Rady Mini-
strów, ale prosi³bym o kompetentn¹ odpowiedŸ,
Panie Premierze…

(Senator W³odzimierz Cimoszewicz: Z w³asnego
doœwiadczenia zapewniam pana, ¿e tak nie jest.)

Powiedzia³em, ¿e to intuicja mi podpowiada,
ale domyœlam siê, ¿e pan senator, pan premier
zna odpowiedŸ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ na pytanie skierowane do

pana senatora Piotrowicza.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Moje osobiste przekonania nie s¹ w tej materii

istotne, bo wypowiada³em siê nie jako senator
Stanis³aw Piotrowicz, a jako przewodnicz¹cy Ko-

misji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci i przedsta-
wia³em stanowisko, jakie komisja zaproponowa³a
podczas swojego posiedzenia. Zaprezentowa³em
równie¿ to, w jaki sposób przebiega³a dyskusja. Je-
¿eli bêdzie taka potrzeba, to swoje stanowisko bêdê
prezentowa³, ale podczas dyskusji, a w tej chwili
zdajê relacjê z przebiegu posiedzenia.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Teraz proszê pani¹ senator Borys-Damiêck¹.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Nie wiem, czy na moje pytanie bêdzie odpowia-

da³ któryœ z panów senatorów sprawozdawców,
bo jest to raczej pytanie szczegó³owe, dotycz¹ce
art. 13 i art. 14, dlatego prosi³abym o szczegó³ow¹
odpowiedŸ, mo¿e wtedy, gdy bêd¹ zabierali g³os
przedstawiciele rz¹du, chyba ¿e któryœ z panów
jest gotów to omówiæ. Chodzi mi o art. 13 pkt 1
i o art. 14 pkt 2. Krótko mówi¹c, je¿eli to mo¿liwe,
to bym prosi³a, ¿eby to pytanie by³o tak¿e pyta-
niem do przedstawiciela…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Prosimy
o pytania, Pani Senator.)

Pytanie jest nastêpuj¹ce. Nie bardzo rozu-
miem, dlaczego w pkcie 2 zosta³a wprowadzona
sprzeczna teza. Otó¿ wniosek o wydanie doku-
mentu paszportowego osobie ubezw³asnowolnio-
nej sk³adaj¹ reprezentanci, przedstawiciele, opie-
kunowie, a w pkcie 2 tego artyku³u mówi siê
o tym, ¿e osoba ubezw³asnowolniona ca³kowicie
musi siê stawiæ osobiœcie. To troszkê mi siê tu nie
zgadza, bo je¿eli ktoœ robi coœ w imieniu, to dla-
czego… To samo dotyczy art. 14. Tu jest mowa
o tym, ¿e na wydanie dokumentu paszportowego
osobie ma³oletniej wymagana jest pisemna zgoda
obojga rodziców, a w pkcie 2 mówi siê o tym, ¿e je-
¿eli nie mo¿na uzyskaæ zgody obojga rodziców, to
jeden z rodziców mo¿e z³o¿yæ takie oœwiadczenie.
To mi siê ze sob¹ troszkê k³óci. Prosi³abym o wy-
jaœnienie tej sprawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Czy panowie zechc¹ odpowiedzieæ na to pyta-

nie? Czy któryœ z panów podejmie siê odpowiedzi
na to pytanie? Pan senator Piotrowicz, tak?

Proszê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Przede wszystkim chcia³bym powiedzieæ o pew-

nych wzglêdach natury praktycznej. Otó¿ pewne
zastrze¿enia mo¿e budziæ obowi¹zek stawienia
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siê osób ma³oletnich, wzglêdnie osób ubezw³as-
nowolnionych, podczas sk³adania wniosku o wy-
danie paszportu, ale chodzi tu o tego rodzaju
sprawê, ¿e do wniosków nale¿y za³¹czyæ pewne
dane biometryczne. Jak s¹dzê, tym podyktowana
jest koniecznoœæ obecnoœci tych¿e osób. W szcze-
gólnoœci chodzi o wizerunek, odciski palców, bo
tego rodzaju sprawy s¹ niezbêdne. Tyle mia³bym
do powiedzenia na ten temat.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Jeœli pani senator nie jest usatysfakcjonowa-

na, to poprosimy przedstawicieli rz¹du.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Nie, nie jes-

tem usatysfakcjonowana i póŸniej bêdê prosi³a
o szczegó³owe wyjaœnienie.)

Bardzo dziêkujê.
Teraz pan senator Andrzejewski. Czy ktoœ jesz-

cze zg³asza siê do zadania pytañ? Dziêkujê. W ta-
kim razie to jest ostatnie.

Proszê, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Kto wobec tych nowo uprawnionych osób bê-

dzie okreœla³ i kontrolowa³, w jakim zakresie bêd¹
one realizowaæ potrzebê ochrony interesów Rze-
czypospolitej Polskiej za granic¹? Pytam, bo taki
jest cel wydania tego paszportu, ma byæ ono uza-
sadnione potrzeb¹ obrony interesów Rzeczypo-
spolitej Polskiej za granic¹. Zatem ktoœ musi kon-
trolowaæ, jak dalece te osoby… To nie s¹ przywile-
je etatowe, zwi¹zane z pe³nieniem jakiejœ funkcji,
lecz okreœlony jest cel wydania paszportu, bo
mo¿na te¿ wydaæ paszport s³u¿bowy. Kto bêdzie
to kontrolowa³ i komu te osoby bêd¹ sk³adaæ
sprawozdania z podró¿y zagranicznych? Czy jest
tu przewidziany jakiœ tryb? Je¿eli nie, to w ogóle
zmieniamy charakter tego dokumentu.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê uprzejmie, czy któryœ z panów odpowie

na pytanie pana senatora?
Tak, bardzo proszê, pan senator Witczak.

Senator Mariusz Witczak:
Pan senator bêdzie musia³ rozszerzyæ, szerzej

objaœniæ mi pojêcie paszportu s³u¿bowego, bo ja
nie bardzo znajdujê je w polskim…

(Senator Piotr Andrzejewski: Ustawa przewidu-
je tak¿e wydanie paszportu s³u¿bowego, w dysku-
sji dam temu wyraz…)

Wyjazd s³u¿bowy, tak?
(Senator Piotr Andrzejewski: Nie, paszport

s³u¿bowy te¿ istnieje w ustawie, s¹ paszporty
s³u¿bowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych, s¹
dyplomatyczne i s³u¿bowe.)

Tym siê nie zajmowaliœmy, to tylko tak z dydak-
tycznego punktu…

Senator Piotr Andrzejewski:

Wiem, tym siê nie zajmowaliœcie. Ja tylko mó-
wiê o tym, ¿e wszystko niejako wt³oczono w pa-
szporty dyplomatyczne, a paszporty dyplomaty-
czne maj¹ okreœlon¹ konotacjê funkcji, której
s³u¿¹. Wype³nianie tej funkcji ktoœ musi kontrolo-
waæ. Ustawa zak³ada³a, ¿e bêdzie to robi³ minister
spraw zagranicznych. Chodzi o przypadki, gdy
ktoœ wyje¿d¿a nie dlatego, ¿e pe³ni jakieœ funkcje,
tylko dlatego, ¿e ma reprezentowaæ interesy dyp-
lomatyczne za granic¹, oczywiœcie w zakresie
swoich obowi¹zków s³u¿bowych. Problem w tym,
czy ka¿dy w tym zakresie mo¿e sobie uprawiaæ po-
litykê, tak jak chce, dlatego ¿e jest organem kon-
stytucyjnym – ka¿dy cz³onek Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji, ktokolwiek inny, Rada Polityki
Pieniê¿nej te¿ jest organem konstytucyjnym – czy
ka¿dy bêdzie na swoje konto uprawia³ tê politykê,
czy ktoœ to bêdzie koordynowa³, kontrolowa³. Jest
te¿ pytanie, komu te osoby bêd¹ sk³ada³y sprawo-
zdania z tego tytu³u.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Andrzejewski: Wydaje mi siê, ¿e

wy³¹czenie tego z zakresu uprawnieñ ministra
spraw zagranicznych…)

Senator Mariusz Witczak:

Panie Senatorze, ¿eby nie przed³u¿aæ…
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak. Dziêkujê.)
Nie bardzo zrozumia³em, co pan mia³ na myœli,

mówi¹c o paszporcie s³u¿bowym. Ale zostawmy
ten temat. Oczywiœcie najogólniej rzecz ujmuj¹c,
za to, zgodnie z konstytucj¹, odpowiada rz¹d. Ze
wzglêdu na swoje konstytucyjne uprawnienia
rz¹d odpowiada za tego typu politykê, za politykê
zagraniczn¹ i za wydawanie paszportów. W ja-
kimœ sensie kontrolê okreœlaj¹ równie¿ ci, którzy
finansowo, czyli jakby bud¿etowo, odpowiadaj¹
za wydawanie paszportów. I to jest w tej ustawie
opisane. Ale odsy³am pana do ministra, bo nie
wiem, czy tego typu kwestia nie musi byæ jeszcze
doprecyzowana na przyk³ad w rozporz¹dzeniu.
A wiêc w tym przypadku te¿ bardziej kompeten-
tn¹ osob¹ bêdzie pan minister, tak?
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
To by³ etap pytañ.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a

wniesiona jako projekt rz¹dowy oraz projekt pre-
zydencki. Do reprezentowania stanowiska rz¹du
w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿nio-
ny minister spraw wewnêtrznych i administracji.
Do reprezentowania stanowiska prezydenta w to-
ku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony za-
stêpca szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Witam serdecznie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
pana Antoniego Podolskiego, oraz pana ministra
Andrzeja Dudê z Kancelarii Prezydenta RP.

Czy panowie chc¹ zabraæ g³os w sprawie pre-
zentowanej ustawy? Tak.

Zapraszam.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Antoni Podolski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W projekcie rz¹dowym, który spotka³ siê w Sej-

mie z projektem prezydenckim, skoncentrowano
siê na uregulowaniu kwestii dotycz¹cych wyda-
wania paszportów, pos³ugiwania siê nimi przez
ogó³ obywateli. Jest to tak¿e realizacja postulatów
miêdzy innymi rzecznika praw obywatelskich,
kwestii zwi¹zanych z wprowadzaniem nowych
danych biometrycznych i tym, aby nie by³o to zbyt
uci¹¿liwe dla obywateli. Chodzi³o te¿ o stworzenie
mo¿liwoœci lepszego s³u¿enia pomoc¹ Polakom
przebywaj¹cym za granic¹ w przypadku zagubie-
nia paszportu.

Projekt rz¹dowy nie zawiera³ propozycji posze-
rzenia tego katalogu, ostateczny jego kszta³t jest
efektem prac komisji sejmowej. Jak powiedzia-
³em, na tym siê nie skupialiœmy. Nasze podejœcie
jako rz¹du by³o takie – zreszt¹ takie g³osy pada³y
w dyskusji – ¿e paszport dyplomatyczny z urzêdu
powinien raczej byæ czymœ wyj¹tkowym, przys³u-
guj¹cym tylko wybranej, w¹skiej grupie organów
wymienionych w konstytucji, ale tych, które mie-
szcz¹ siê w klasycznym trójpodziale w³adzy i maj¹
jakiœ zwi¹zek z reprezentowaniem interesów pañ-
stwa za granic¹. Obawialiœmy siê, ¿e rozszerzenie
tego katalogu otworzy dyskusjê na temat tego, czy
prezydenci miast, marsza³kowie, wojewodowie…

Je¿eli siê nie postawi doœæ wysoko pewnej tamy,
to w tym momencie rzeczywiœcie trochê siê zmie-
nia charakter paszportu dyplomatycznego, zw³a-
szcza w takiej sytuacji, kiedy, o czym ju¿ wspo-
minali pañstwo senatorowie, jest mo¿liwoœæ
otrzymania tego paszportu przez ka¿dego prak-
tycznie obywatela, je¿eli minister spraw zagrani-
cznych widzi tak¹ potrzebê, a obywatel zwróci siê
z proœb¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
A teraz pytanie do pana ministra Dudy. Czy

chcia³by pan zabraæ g³os?
Zapraszam, a potem w razie czego bêd¹ pytania

– albo do rz¹du, albo do przedstawiciela kancelarii.
Zapraszam, Panie Ministrze.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Pañ-
stwo Senatorowie!

Przede wszystkim chcia³bym serdecznie pañ-
stwu senatorom podziêkowaæ za pochylenie siê
tak¿e nad projektem pana prezydenta i za ponow-
ne – w izbie senackiej, w komisjach senackich –
rozwa¿enie wspomnianego i omawianego dzisiaj
ca³y czas katalogu podmiotów uprawnionych do
otrzymania paszportów dyplomatycznych z mocy
samej ustawy.

Chcia³bym do tych w¹tków, które siê dzisiaj tu-
taj pojawi³y – ta dyskusja jest naprawdê wyczer-
puj¹ca w sensie merytorycznym – dorzuciæ pe-
wien w¹tek historyczny, który mo¿e nieco przybli-
¿y pañstwu genezê propozycji z³o¿onej przez pana
prezydenta.

Otó¿, proszê pañstwa, w ustawie o paszportach
z 1991 r. by³ przewidziany przepis kompetencyj-
ny upowa¿niaj¹cy ministra spraw zagranicznych
do wydania rozporz¹dzenia, w którym mia³ mie-
œciæ siê w³aœnie katalog organów uprawnionych
do otrzymania paszportów dyplomatycznych.
I wtedy ten katalog, na mocy ustawy z 1991 r., by³
bardzo szeroki, bo wymieniano w nim wówczas
ponad trzydzieœci osiem kategorii podmiotów,
czêsto by³y one podwójne. Przyk³adowo w jednym
punkcie znajdowali siê pos³owie i senatorowie.
PóŸniej, w 2006 r. mieliœmy zmianê ustawy i kata-
log zosta³ w bardzo istotny sposób zawê¿ony – tyl-
ko do najwy¿szych organów pañstwa. I ta wersja
ustawy ca³y czas funkcjonuje, s¹ to obowi¹zuj¹ce
u nas przepisy, nie zosta³o to jeszcze zmienione.
Dzisiaj dyskutujemy w³aœnie nad tym, czy zmie-
niæ tê regulacjê, czy nie.
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Proszê pañstwa, ja powiem tak. Z moich infor-
macji wynika, ¿e to rozwi¹zanie, tak dalece zawê¿a-
j¹ce katalog organów, które otrzymuj¹ paszport
dyplomatyczny z mocy samej ustawy, a jednoczeœ-
nie inny przepis, który umo¿liwia de facto ka¿demu
obywatelowi wyst¹pienie do ministra spraw zagra-
nicznych o wydanie mu paszportu dyplomatyczne-
go – minister spraw zagranicznych wyda taki pa-
szport, je¿eli bêdzie to uzasadnione interesami Rze-
czypospolitej za granic¹ – powoduj¹ pewne proble-
my o charakterze technicznym. Musimy sobie uœ-
wiadomiæ, ¿e jest wiele podmiotów, które w zwi¹zku
ze swoj¹ rol¹ polityczn¹ i rol¹ w pañstwie wystêpuj¹
do ministra spraw zagranicznych o wydanie pa-
szportów dyplomatycznych. I teraz, je¿eli wystêpuj¹
w takim samym trybie, w jakim wyst¹piæ mo¿e ka¿-
dy obywatel, to wiadomo, ¿e musi zostaæ przepro-
wadzone specyficzne postêpowanie administracyj-
ne, które zmierza do wydania przez ministra spraw
zagranicznych aktu indywidualnego w postaci zgo-
dy na uzyskanie takiego paszportu. A to jest proce-
dura, która zawsze trwa. Czasem siê zdarza, ¿e pod-
mioty po prostu nie zd¹¿¹ uzyskaæ na czas paszpor-
tu dyplomatycznego i efekt jest taki, ¿e piastuni is-
totnych z punku widzenia pañstwa polskiego orga-
nów po prostu wyje¿d¿aj¹ poza granicê Rzeczypo-
spolitej Polskiej z paszportami zwyk³ymi, takimi pa-
szportami, które mo¿emy nazwaæ paszportami pry-
watnymi. Pan prezydent wiedz¹c o tym, ¿e s¹ takie
sytuacje, postanowi³ wyst¹piæ z inicjatyw¹ ustawo-
dawcz¹, któr¹ mo¿na sprowadziæ do poszerzenia
katalogu tych podmiotów przede wszystkim o orga-
ny – jak tutaj panowie senatorowie wczeœniej ju¿
zd¹¿yli zaakcentowaæ – konstytucyjne, a wiêc o te
organy, które mo¿na powiedzieæ, s¹ jednymi z naj-
wa¿niejszych organów w naszym pañstwie. Oprócz
tego w projekcie pana prezydenta znaleŸli siê miê-
dzy innymi szefowie najwa¿niejszych urzêdów,
a mianowicie szef kancelarii prezydenta, szef kan-
celarii premiera, szef kancelarii Sejmu i szef kance-
larii Senatu.

Proszê pañstwa, w du¿ym uproszczeniu mo¿na
powiedzieæ tak: paszport dyplomatyczny ma tutaj
– i tu siê zgadzam z panem premierem, panem mi-
nistrem – w du¿ym stopniu charakter presti¿owy.
Jest to pewien wyraz powagi, jak¹ pañstwo wi¹¿e
z piastowaniem okreœlonej funkcji. I dlatego wy-
daje nam siê, ¿e mimo wszystko przyznanie pa-
szportów dyplomatycznych pewnej kategorii pod-
miotów z mocy samej ustawy, bez koniecznoœci
wystêpowania do ministra spraw zagranicznych,
jest po prostu uzasadnione.

Problem ten by³ dyskutowany w obydwu komi-
sjach, Komisja Praworz¹dnoœci i Praw Cz³owieka
przychyli³a siê do prezentowanego przez nas sta-
nowiska.

Oczywiœcie, jak tutaj pan senator sprawozdaw-
ca mówi³, propozycja pana prezydenta nie zosta³a

uwzglêdniona w ca³oœci, ale mo¿na powiedzieæ –
w przewa¿aj¹cej czêœci. I te organy konstytucyjne
oraz szefowie tych najwy¿szych urzêdów zostali
w tym projekcie uwzglêdnieni.

Wydaje mi siê, ¿e jest to rozwi¹zanie maj¹ce
swoje g³êbokie uzasadnienie systemowe
i chcia³bym pañstwa bardzo prosiæ o poparcie tej
poprawki. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów ma pytania albo

do przedstawiciela prezydenta, albo do przedsta-
wiciela rz¹du?

Pan senator Cimoszewicz, proszê bardzo.
Do kogo, Panie Senatorze?

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Do przedstawiciela rz¹du. Przedstawicielowi

prezydenta chcê tylko powiedzieæ, ¿e ustawa
z 1991 r. upowa¿nia³a Radê Ministrów, a nie mini-
stra spraw zagranicznych, do wydania rozpo-
rz¹dzenia w tym zakresie.

Jak rozumiem, minister spraw wewnêtrznych
reprezentuj¹c rz¹d, przedstawia³ stanowisko do-
tycz¹ce rz¹dowego projektu ustawy. Ale, jak wie-
my, projekt rz¹dowy i projekt prezydencki mia³y
odmienny zakres rzeczowy.

Chcia³bym dowiedzieæ siê od pana ministra,
czy rz¹d zaj¹³ i prezentowa³ ju¿ stanowisko doty-
cz¹ce prezydenckiego projektu ustawy? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Antoni Podolski:
Tak, takie stanowisko by³o. Skupiono siê na

tym, aby w nowych zapisach uwzglêdniæ zasadê
trójpodzia³u w³adzy, znaleŸli siê tam zatem sê-
dziowie Trybuna³u Konstytucyjnego, S¹du Naj-
wy¿szego i Naczelnego S¹du Administracyjnego.
To by³ kompromis zawarty na posiedzeniu komi-
sji sejmowej, na to strona rz¹dowa wyrazi³a zgodê.

Je¿eli mo¿na, to… Nie wiem, czy pani senator
bêdzie powtarzaæ pytanie, czy korzystaj¹c…

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Je¿eli pan
bêdzie uprzejmy odpowiedzieæ teraz, to ju¿ nie bê-
dê powtarzaæ, tylko wys³ucham odpowiedzi.)

Mo¿na, Panie Marsza³ku?
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê bar-

dzo, tak, tak.)
A wiêc wyjaœniam. Art. 13 pkt 1 i 2, chodzi³o

o dane biometryczne. Ja podtrzymujê to, co mówi³
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pan senator sprawozdawca: po prostu obecnoœæ
osoby ubezw³asnowolnionej jest niezbêdna z tego
wzglêdu, ¿e istnieje koniecznoœæ pobrania danych
biometrycznych. To jest art. 13 pkt 1 i 2.

I ta potencjalna sprzecznoœæ, która mog³a wy-
nikaæ z przeczytania tych dwóch punktów,
art. 14 pkt 1 i 2… Chodzi³o o to, czy nie ma sprze-
cznoœci miêdzy wydaniem zgody przez oboje ro-
dziców a wydaniem paszportu za zgod¹ tylko jed-
nego z rodziców. Pkt 2 dotyczy paszportu wyda-
wanego za granic¹, a nie w kraju. Pkt 1 dotyczy
zgody w kraju, a pkt 2 dotyczy wydawania pa-
szportu za granic¹, gdzie mo¿e siê zdarzyæ, a w³a-
œciwie bardzo czêsto zdarza siê sytuacja, ¿e pa-
szport jest konieczny i wymagaj¹c obecnoœci
obojga rodziców, bardzo utrudnialibyœmy lu-
dziom ¿ycie.

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Rozumiem,
¿e li tylko za granic¹ ten 2 pkt…)

Tak, tak. Ten punkt dotyczy…
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Chocia¿

z pktu 2 tak dok³adnie to nie wynika…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Jak rozumiem, pani senator nie ma wiêcej py-
tañ?

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Nie, dziê-
kujê.)

Czy ktoœ jeszcze mia³by pytanie do przedstawi-
cieli prezydenta b¹dŸ rz¹du? Nie.

Dziêkujê panom.
Zamykam etap pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Do dyskusji zapisa³o siê dwóch senatorów. Pan

senator Krzysztof Piesiewicz jako pierwszy, tak?
Zapraszam, Panie Senatorze. Proszê bardzo.

Senator Krzysztof Piesiewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
S³ucha³em tych pytañ i odnios³em wra¿enie, ¿e

zasz³y pewne nieporozumienia, co mnie dziwi, po-
niewa¿ tak naprawdê omawiamy ustawê, która
nie jest skierowana tylko do nas, tych, którzy
pe³ni¹ funkcje publiczne, ale g³ównie jest skiero-
wana do obywateli.

To jest dobra ustawa. Przede wszystkim regu-
luje ona sprawy dotycz¹ce ma³oletnich, nie-
pe³nosprawnych, uwzglêdnia nowe technologie,
które s¹ konieczne przy wydawaniu dokumen-
tów uprawniaj¹cych do podró¿owania, uwzglê-
dnia pewne okolicznoœci zwi¹zane z tym, co nie-
którzy nazywaj¹ globalizacj¹ albo otwieraniem
granic. Wiemy, jakie konsekwencje wynikaj¹
z umów Schengen itd., itd. To jest nowa, nowo-
czesna, dobra ustawa paszportowa. A my kon-

centrujemy siê na zagadnieniu zwi¹zanym z pa-
szportami dyplomatycznymi. Ale tym chcia³bym
siê przez chwilê zaj¹æ i wyjaœniæ pewne nieporo-
zumienia.

Ka¿dy obywatel polski zgodnie z t¹ ustaw¹ mo-
¿e wyst¹piæ do ministra spraw zagranicznych
o paszport dyplomatyczny. Wyobra¿am sobie, ¿e
gdyby ¿y³a œwiêtej pamiêci pani Sendlerowa i je-
cha³a jako cz³onek delegacji prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, to taki paszport by jej przys³u-
giwa³. Uwa¿am, ¿e ka¿dy polski obywatel, który
jest cz³onkiem oficjalnej delegacji mo¿e tego ro-
dzaju paszport otrzymaæ. I to jest paszport, który
przydziela w trybie administracyjnym minister
spraw zagranicznych.

Ale istniej¹ te¿ paszporty przyznawane ex lege.
I to ju¿ jest pewien presti¿, pewne naznaczenie,
szacunek ustawodawcy do pewnych funkcji pub-
licznych w Rzeczypospolitej Polskiej. Tak na-
prawdê paszport dyplomatyczny nie oznacza dzi-
siaj du¿o wiêcej ni¿ tak zwana mo¿liwoœæ prze-
jœcia bez kolejki przez bramki na granicach. Pa-
szport dyplomatyczny ma znaczenie dopiero wte-
dy, je¿eli jest potwierdzony akredytacj¹ dyploma-
tyczn¹ – wtedy s¹ pewne przywileje, bardzo dale-
ko id¹ce. Ale tego nie zapewnia sam paszport dyp-
lomatyczny. Fakt, ¿e panowie senatorowie czy po-
s³owie macie paszporty dyplomatyczne, wyra¿a
szacunek do urzêdu, który pe³nimy. Chodzi³oby
tylko o to, ¿eby równie¿ ci, którzy ten urz¹d pe³ni¹,
mieli taki sam szacunek, jaki wynika z tej ustawy
w kontekœcie paszportów dyplomatycznych.
A wiêc nie mylmy pojêæ.

To jest ustawa, w której siê mówi: oto marsza-
³ek Sejmu, marsza³ek Senatu, senatorowie, po-
s³owie, ministrowie, prezes Rady Ministrów,
szefowie kancelarii maj¹ dokument, który
œwiadczy o tym, ¿e pe³ni¹ w Rzeczypospolitej
Polskiej okreœlone, presti¿owe funkcje. Tego ro-
dzaju paszport uprawnia ich do tego, ¿e mog¹
bez kolejki przejechaæ granicê, poniewa¿ pe³ni¹
te funkcje. I to jest pok³on ustawodawcy w sto-
sunku do wysokich urzêdów w pañstwie, okreœ-
lonych w konstytucji. Ja by³em inicjatorem tego
na posiedzeniu Komisji Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci, nie rozumia³em tego numerus clausus
w stosunku na przyk³ad do prezesa Narodowego
Banku Polskiego, bo ten urz¹d wynika z konsty-
tucji, czy do rzecznika praw obywatelskich, szefa
kancelarii premiera czy szefa kancelarii prezy-
denta. Oto dzisiaj my, senatorowie, odsuwaj¹c
wszystkie konflikty, chcemy powiedzieæ: nie ge-
nerujemy konfliktów i przez szacunek do urzê-
dów dajemy tê czarn¹ ksi¹¿eczkê ze z³otymi lite-
rami. I tak powinniœmy post¹piæ, kieruj¹c siê
zdrowym rozs¹dkiem.

(G³os z sali: Czerwon¹.)
Nie, czarn¹ ksi¹¿eczkê. Dzisiaj ju¿ jest czerwo-

na? Ja mam jeszcze czarn¹.
(Weso³oœæ na sali) (Rozmowy na sali)
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Widocznie nie jestem na bie¿¹co, ju¿ za d³ugo
siedzê w tej Izbie.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: De coloribus
non est disputandum.)

W zwi¹zku z tym, proszê pañstwa, odwo³ajmy
siê do zdrowego rozs¹dku, do szacunku wobec
pe³nionych funkcji, do konstytucji i nie dzielmy,
rozszerzmy to tak, ¿eby z tego wynika³o to, co na
pocz¹tku pañstwu chcia³em zaprezentowaæ.

Z ostro¿noœci procesowej bêdê sk³ada³ popraw-
kê, poniewa¿ pojawia siê te¿ problem wojewodów.
Uwa¿am, ¿e ci wojewodowie, którzy s¹ tak zwany-
mi wojewodami granicznymi, dzia³aj¹ na pograni-
czu, determinuj¹ wspó³pracê, powinni posiadaæ
paszporty dyplomatyczne. I wydaje mi siê, ¿e po-
winni je otrzymaæ w trybie administracyjnym,
przez zwrócenie siê do ministra spraw zagranicz-
nych. Ja sk³adam to samo, o co wnosi³a Komisja
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, z wyj¹tkiem
wojewodów, poniewa¿ chcia³bym, ¿eby ta po-
prawka przesz³a. Chcia³bym, ¿eby powaga tego
paszportu i powaga naszej Izby, zdrowy rozs¹dek,
wzniesienie siê ponad podzia³y i myœlenie per-
spektywicznie a nie in status nascendi spowodo-
wa³y to, ¿e przepisy o paszporcie dyplomatycznym
rzeczywiœcie bêd¹ uwzglêdnia³y urzêdy wymie-
nione w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Chcia³bym te¿ powiedzieæ coœ na temat pyta-
nia, które zada³ pan senator Andrzejewski
w kontekœcie tego, kto kontroluje ten presti¿, kto
kontroluje sposób postêpowania osób no-
sz¹cych dawniej czarne ksi¹¿eczki ze z³otymi li-
terami, a dzisiaj czerwone ksi¹¿eczki ze z³otymi
literami. Dawniej by³y takie osoby, Panie Senato-
rze, w ka¿dym konsulacie i w ka¿dej ambasadzie.
Na szczêœcie ju¿ ich nie ma. Mo¿na siê tylko
zwróciæ do tych, którzy te ksi¹¿eczki maj¹, ¿eby
z takim samym szacunkiem podchodzili do tego
paszportu, jak my podchodzimy do uchwalenia
tej ustawy, uwzglêdniaj¹c urzêdy konstytucyjne.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Sk³adam po-

prawkê.)
Tak jest, dziêkujê.
Pan senator Janusz Sepio³, proszê bardzo.

Senator Janusz Sepio³:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przez moment siê waha³em, czy po wyst¹pieniu

pana senatora Piesiewicza powinienem jeszcze
zabieraæ g³os, bo materia w³aœciwie zosta³a wy-
czerpana, ale skoro ju¿ siê zapisa³em, to minutê
pañstwu zajmê.

Otó¿ nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e istniej¹
takie kraje, w których posiadanie paszportu dyp-
lomatycznego podnosi poziom bezpieczeñstwa
i pewne standardy postêpowania. I wydaje mi siê,
¿e nam wszystkim powinno zale¿eæ na tym, ¿eby
osoby reprezentuj¹ce g³ówne instytucje pañstwa
takiego szacunku w tych niektórych krajach do-
znawa³y.

Przyznajê, ¿e na posiedzeniu Komisji Samo-
rz¹du i Administracji Pañstwowej mieliœmy w¹t-
pliwoœci, czy ca³y katalog zg³oszony przez prezy-
denta jest w³aœciwy i dlatego przesz³a tylko po-
prawka dotycz¹ca marsza³ków. Ale chcia³bym za-
apelowaæ do pañstwa, bo mówimy o dos³ownie
kilkunastu osobach, ¿eby poprzeæ poprawkê zg³o-
szon¹ przez Komisjê Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci oraz Komisjê Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej i daæ spokój mini-
strowi spraw zagranicznych, który w ka¿dej spra-
wie musia³by podejmowaæ indywidualne decyzje.
To jest tylko tworzenie biurokracji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Sepio³ sprowokowa³ do zabrania

g³osu pana senatora Andrzejewskiego, któremu
niniejszym udzielam g³osu.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Najpierw chcê podkreœliæ, ¿e mamy do czynie-

nia z tematem, który w sposób dziwny, ale i opty-
mistyczny, spowodowa³ zjednoczenie inicjatywy
legislacyjnej rz¹du z inicjatyw¹ legislacyjn¹ pre-
zydenta, przez co ju¿ zas³uguje na to, ¿eby potrak-
towaæ go ze szczególnym uznaniem, jako ¿e jest to
bardzo dobry prognostyk.

Ale przechodzê do meritum. Problem, który po-
jawi³ siê przy okazji tej ustawy, jest problemem
systematyki uprawnieñ w ramach podzia³u w³adz
i jest to problem organiczny. Trudno nie podzieliæ
stanowiska ministra spraw wewnêtrznych, ¿e
mamy do czynienia – jeœli siê wyci¹gnie jednozna-
czne wnioski – ze zmian¹ charakteru paszportu
dyplomatycznego: z przywileju zwi¹zanego z im-
perium w³adzy dzia³aj¹cej na rzecz polityki zagra-
nicznej zmienia siê w przywilej personalny
zwi¹zany ze sprawowaniem jakiejœ funkcji w pañ-
stwie, i to funkcji wewnêtrznej. Jednym s³owem,
przechodzimy do przywilejów etatystycznych. To
te¿ jest znane, i byæ mo¿e nie jest to tylko relikt
zwi¹zany z tym, co nazywamy homo sovieticus, ¿e
ka¿da kontrola musi byæ zwi¹zana ze s³u¿bami
specjalnymi, bo widzimy w ¿yciu codziennym, ¿e
g³ównie to nas absorbuje, to znaczy nie mnie, ale
wiêkszoœæ ludzi zajmuj¹cych siê dzisiaj polityk¹.
Ale równie¿ absorbuje nas i ten relikt z okresu
PRL, ¿e s¹ funkcje, które s¹ zwi¹zane ze szczegól-
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nymi przywilejami. I takim przywilejem ma byæ
w³aœnie paszport dyplomatyczny.

Ale co to oznacza? To oznacza, ¿e z pola widze-
nia tracimy coœ, co jest dalej w polskim systemie
prawnym, a mianowicie to, czemu ma s³u¿yæ pa-
szport dyplomatyczny i komu siê go wydaje. Do-
tychczas ustawa paszportowa mówi wyraŸnie: ta-
k¹ przes³ank¹ s¹ koniecznoœæ reprezentowania
uzasadnionych interesów Polski za granic¹ i ist-
nienie potrzeby jej obrony. Kto to nadzoruje i wy-
konuje w ramach podzia³u w³adzy? Minister
spraw zagranicznych.

Jak ¿ona pierwszego prezesa S¹du Najwy¿sze-
go czy rzecznika praw obywatelskich bêdzie to re-
alizowa³a? Wiadomo, ¿e nie chodzi o kontrolê, tyl-
ko chodzi o realne reprezentowanie za granic¹
przez osoby z paszportem dyplomatycznym tego,
co jest interesem i polityk¹ pañstwa polskiego.
I jak bêdziemy t³umaczyæ to, ¿e osoby, które wy-
konuj¹ funkcje dyplomatyczne za granic¹, bêd¹
mia³y do czynienia z osobami, które takich funkcji
nie wykonuj¹, tylko maj¹ przywilej personalny,
dlatego ¿e s¹ ¿onami czy… konkubinami nie, ale
¿onami, nawet bêd¹cymi w separacji, towarzy-
sz¹cymi ma³¿onkom, przy ich woli czy bez ich wo-
li, w wyjeŸdzie za granicê?

Wydaje mi siê, ¿e przechodzimy tutaj w ramach
systemu do psucia pañstwa, do warunkowania
funkcjami w pañstwie tego, co ma s³u¿yæ temu
pañstwu, z pozbawianiem obowi¹zków i dawa-
niem przywilejów. Nie jestem tym zachwycony.

Byæ mo¿e wola polityczna bêdzie zmierza³a
w innym kierunku, ale obowi¹zany jestem jako
reprezentuj¹cy racjonalnego legislatora, chro-
ni¹cego interesy pañstwa polskiego, a nie elit
sprawuj¹cych w³adzê czy funkcje pañstwowe, do
z³o¿enia wniosku o skreœlenie pktu 12 w ca³oœci
i pozostawienie ustawy w dotychczasowym
brzmieniu, albowiem niezajmowanie stanowiska
w organach w³adzy wewnêtrznej, ale podleg³a mi-
nistrowi spraw zagranicznych funkcja w dziedzi-
nie reprezentowania interesów i potrzeb w polity-
ce zagranicznej pañstwa polskiego powinna,
w moim przekonaniu, warunkowaæ otrzymywa-
nie paszportów dyplomatycznych. A to, o czym
mówimy, to niech to bêd¹ paszporty s³u¿bowe,
które jak dot¹d s³u¿¹ tylko pracownikom MSZ.
Mog¹ s³u¿yæ te¿ i innym, którzy wykonuj¹ funkcje
s³u¿bowe w ramach najwy¿szych stanowisk
w pañstwie polskim.

Sk³adam tak¹ poprawkê na rêce pana mar-
sza³ka.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator W³odzimierz Cimoszewicz, proszê

bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Wydaje mi siê, ¿e tylko z pozoru fakt, ¿e mówi¹c

o projekcie reguluj¹cym wiele kwestii, koncentru-
jemy siê wy³¹cznie na sprawie paszportów dyplo-
matycznych, mo¿e byæ zabawny. Interpretujmy to
pozytywnie, to nie jest nieporozumienie. Skoro
milczymy na temat pozosta³ych czêœci tego pro-
jektu, to zapewne dlatego, ¿e je akceptujemy, ¿e je
aprobujemy, i pewnie g³osowanie to potwierdzi.

Przyznajê, ¿e z du¿ym zaskoczeniem dowiedzia-
³em siê z wypowiedzi senatora Piesiewicza – szkoda,
¿e nie mogê mu tego w oczy powiedzieæ – ¿e to on by³
inicjatorem takiego rozumowania, aby wszyscy byli
potraktowani jednakowo i aby ustawodawca wyra-
zi³ swój szacunek wszystkim wymienionym w kon-
stytucji przedstawicielom naszego pañstwa, upo-
wa¿niaj¹c ich do posiadania paszportu dyplomaty-
cznego. By³em zdumiony dlatego, ¿e powiedzia³ to
prawnik, zapominaj¹c o tym, ¿e prawo reguluje, ko-
mu paszport dyplomatyczny i w jakich okoliczno-
œciach, z jakiego powodu przys³uguje.

Zgadzam siê z senatorem Andrzejewskim: sza-
nujmy prawo, które obowi¹zuje, chyba ¿e zmieni-
my to prawo. Proszê uprzejmie, mo¿emy wpisaæ
do ustawy, ¿e minister spraw zagranicznych przy-
znaje paszport dyplomatyczny w takich przypad-
kach, które s¹ opisane, albo wtedy, kiedy w ten
sposób nasze pañstwo wyra¿a szacunek osobie
wystêpuj¹cej o ów paszport, przy czym to ju¿ by³o-
by zabawne, to by³oby œmieszne.

Zwróæmy te¿ uwagê na praktykê innych pañ-
stw. Paszporty dyplomatyczne z regu³y s¹ wyda-
wane bardzo restryktywnie, zw³aszcza w tak zwa-
nych pañstwach Zachodu, i one oznaczaj¹ bardzo
wiele. Pañstwo bierze szczególn¹ odpowiedzial-
noœæ za to, komu wrêcza paszport dyplomatycz-
ny. Ja w ten sposób nie chcê w najmniejszym
stopniu dezawuowaæ wszystkich innych godnych
osób zg³aszanych tutaj jako zas³uguj¹ce na obda-
rowanie paszportem dyplomatycznym na czas
pe³nienia funkcji, ale to jest nieporozumienie.
Szacunek wyra¿ajmy w inny sposób.

Ja powtarzam: wiem, ¿e oczywiœcie w praktyce
to jest pewien przedmiot po¿¹dania, to jest kwe-
stia presti¿owa, chcia³oby siê go mieæ, wielu by
chcia³o, ale tu nie chodzi o to, ¿eby komuœ zaosz-
czêdziæ dziesiêæ minut na granicy. Zreszt¹ na ilu
granicach dzisiaj trzeba tym paszportem siê po-
s³ugiwaæ? ¯yjemy szczêœliwie w takich czasach,
w których mo¿emy podró¿owaæ bez paszportu.
Wiêc tak naprawdê tu chodzi o to, ¿eby mo¿na by-
³o powiedzieæ: a ja mam paszport dyplomatyczny.
I to jest nieporozumienie. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Dyskusja zosta³a zakoñczona.
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Chcia³bym zapytaæ panów ministrów, czy
chcieliby siê ustosunkowaæ do zg³oszonych
w czasie dyskusji poprawek o charakterze legisla-
cyjnym.

Nie ma ministrów chêtnych do zabrania g³osu.
W zwi¹zku z tym proszê Komisjê Praw Cz³owie-

ka i Praworz¹dnoœci oraz Komisjê Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej o usto-
sunkowanie siê do przedstawionych w toku deba-
ty nad tym punktem wniosków i przygotowanie
wspólnego sprawozdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych
oraz ustawy o op³acie skarbowej zostanie prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przedstawicielowi prezydenta, panu ministro-
wi, dziêkujê za uczestnictwo w obradach nad tym
punktem porz¹dku obrad Wysokiej Izby.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Sta-
nów Zjednoczonych Ameryk i w sprawie
wspó³pracy w ramach Polsko-Amerykañskiej Ko-
misji Fulbrighta, sporz¹dzonej w Waszyngtonie
dnia 10 marca 2008 r.

Sejm uchwali³ ustawê 25 lipca, do Senatu zo-
sta³a przekazana 29 lipca. Marsza³ek Senatu,
zgodnie z regulaminem, skierowa³ j¹ do Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Spraw Za-
granicznych. Komisje przygotowa³y swoje spra-
wozdania.

Tekst ustawy jest w druku nr 224, a sprawo-
zdania komisji – w drukach nr 224A i 224B.

Pan senator Ryszard Górecki jest sprawozdaw-
c¹ Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Zapraszam, Panie Senatorze, do przedstawie-
nia sprawozdania.

Senator Ryszard Górecki:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu zebra³a siê

w dniu 29 lipca. By³a g³êboka dyskusja nad pro-
jektem tej uchwa³y.

Sprawa jest doœæ istotna dla polskiego systemu
nauki i szkolnictwa wy¿szego. Historia Polsko-
-Amerykañskiej Komisji Fulbrighta siêga 1990 r.,
kiedy to zosta³a zawarta umowa miêdzy rz¹dem
Rzeczypospolitej Polskiej a rz¹dem Stanów Zje-
dnoczonych o utworzeniu Biura Amerykañsko-
-Polskiej Wymiany Naukowej. Po zawarciu tej
umowy, po dwóch latach, w marcu 1992 r. powsta-
³o Biuro Amerykañsko-Polskiej Wymiany Nauko-
wej. Biuro to posiada³o status fundacji po¿ytku
publicznego. W 1995 r. podpisano umowê miêdzy
rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a rz¹dem Stanów

Zjednoczonych Ameryki o utworzeniu Polsko-
-Amerykañskiej Komisji Fulbrighta. By³o to
20 paŸdziernika. Celem dzia³alnoœci tej komisji
jest popieranie studiów, badañ, szkoleñ oraz in-
nych dzia³añ z dziedziny nauki i oœwiaty prowadzo-
nych przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub przez oby-
wateli amerykañskich w Polsce, a tak¿e wizyt oraz
wymiany studentów, praktykantów, naukowców,
nauczycieli wyk³adowców, profesorów, artystów,
specjalistów pomiêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Stanami Zjednoczonymi.

Chcê powiedzieæ, ¿e dotychczas z tej wymiany
w ramach Polsko-Amerykañskiej Komisji Fulbrig-
hta skorzysta³o czterystu trzydziestu stypendystów
z Polski oraz czterystu czterech stypendystów ze
strony amerykañskiej. Nak³ady finansowe, jak wy-
nika z informacji, jak¹ uzyska³em od Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, wynios³y w przypad-
ku wyje¿d¿aj¹cych Polaków 7,75 miliona dolarów
amerykañskich, a w przypadku obywateli amery-
kañskich – 7,97 miliona dolarów amerykañskich.
A wiêc to s¹ znacz¹ce kwoty. Corocznie wyje¿d¿a³o
œrednio trzydziestu piêciu Polaków, a dwudziestu
piêciu Amerykanów przyje¿d¿a³o do nas.

Umowa w 1995 r. zosta³a zawarta na okres
dziesiêciu lat, wygas³a w 2005 r. Komisja Fulbrig-
hta przedstawi³a naszemu rz¹dowi nowy projekt
do podpisania. Ze wzglêdu na wadliwy system
prawny i niezaakceptowanie go przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego podpisano
porozumienie, które trwa do dzisiaj, akceptuj¹ce
program wymiany.

W marcu 2008 r. podpisano kolejn¹ umowê,
która wymaga w tej chwili ratyfikacji. Ta nowa
umowa lepiej precyzuje zasady wyjazdów i przede
wszystkim dotyka prawnej regulacji wsparcia ze
strony rz¹du dla tej fundacji jako fundacji wspie-
raj¹cej pewien program miêdzynarodowy. Chodzi
o to, abyœmy w tym roku jako Polacy dofinanso-
wali j¹ kwot¹ 1,5 miliona z³, a w nastêpnych la-
tach zwiêkszali dofinansowanie o kwotê oko³o
600 tysiêcy z³ tak, by strony jedna i druga dofi-
nansowywa³y komisjê kwotami w wysokoœci oko-
³o 4 milionów z³.

W umowie sprecyzowano te¿ inne wa¿ne spra-
wy dla wyje¿d¿aj¹cych z obu stron. Chodzi tu
przede wszystkim o nieuzyskiwanie zezwoleñ na
pracê w przypadku jednej i drugiej strony. I druga
bardzo wa¿na, istotna sprawa to jest zwolnienie
z podatku stypendialnego, który wzbudza³ wiele
kontrowersji, tak¿e w tej sali.

W mojej ocenie, przede wszystkim w ocenie ko-
misji, jest to bardzo wartoœciowa i wa¿na umowa
dla polsko-amerykañskiej wymiany naukowej,
dla polskich i amerykañskich naukowców, tak¿e
dla studentów, dla osób studiuj¹cych w Stanach
Zjednoczonych i w Polsce. Dlatego te¿ komisja je-
dnog³oœnie popar³a projekt ustawy i wnosi o przy-
jêcie go bez poprawek.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Sprawozdawc¹ Komisji Spraw Zagranicznych

jest pan senator W³odzimierz Cimoszewicz, które-
go proszê o zabranie g³osu.

Proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja Spraw Zagranicznych zajmowa³a siê

t¹ spraw¹ na swoim wczorajszym posiedzeniu.
Tak¿e my jednomyœlnie postanowiliœmy reko-
mendowaæ uchwalenie tej ustawy.

Jednak ta informacja jest o tyle istotna, ¿e
w czasie dyskusji ujawni³ siê pogl¹d, przekonanie
co najmniej wielu cz³onków Komisji Spraw Zagra-
nicznych, ¿e pewnie mogliœmy wynegocjowaæ tro-
chê lepsze warunki tej umowy. Co mam na myœli
i dlaczego ostatecznie doszliœmy do takiej pozyty-
wnej konkluzji?

Mo¿e warto wiedzieæ, ¿e rozmawiamy tutaj
o pewnym zjawisku, o pewnym programie realizo-
wanym nie tylko od 1990 r., ale znacznie star-
szym, bo Kongres Stanów Zjednoczonych ju¿
szeœædziesi¹t dwa lata temu przyj¹³ ustawê zaini-
cjowan¹ przez naszego nie¿yj¹cego ju¿ kolegê,
ówczesnego amerykañskiego senatora Williama
Fulbrighta. Polska w ramach tak zwanego progra-
mu Fulbrighta wystêpowa³a jako partner ju¿ od
1959 r., czyli w przysz³ym roku bêdzie piêædzie-
si¹ta rocznica. Tyle ¿e dopiero w 1990 r. sformali-
zowano tê wspó³pracê w formie umowy miêdzy
naszymi pañstwami, umowy reguluj¹cej zasady
przyznawania stypendiów obywatelom polskim
i amerykañskim, stypendiów, które odbywali
w Stanach Zjednoczonych i w Polsce.

Warto postawiæ kropkê nad „i” i powiedzieæ bar-
dzo otwarcie, ¿e umowa, o której dzisiaj mówimy,
nie tylko wprowadza istotn¹ zmianê, jeœli chodzi
o sposób finansowania fundacji Polsko-Amery-
kañska Komisja Fulbrighta, ale przede wszyst-
kim zmienia proporcje wk³adu finansowego obu
stron. Do tej pory strona amerykañska wnosi³a
kilkakrotnie wiêkszy wk³ad. My dysponujemy in-
formacjami, ¿e wk³ad strony amerykañskiej to by-
³o 1,5 miliona dolarów, a wk³ad strony polskiej, to
by³o, jak pamiêtam, 450 tysiêcy z³ rocznie.
W zwi¹zku z tym wk³ad amerykañski to by³a wie-
lokrotnoœæ naszego wk³adu. W tej chwili obie stro-
ny zdecydowa³y siê na równe finansowanie, na za-
sadê parytetu. I obie strony maj¹ wnosiæ po mniej
wiêcej owe 1,5 miliona dolarów lub 4 miliony z³,
je¿eli kurs bêdzie oznacza³, ¿e to jest kwota mniej-
sza ni¿ 1,5 miliona dolarów.

Proszê pañstwa, komisja uzna³a, ¿e warto po-
przeæ tê umowê, dlatego ¿e w toku pewnej prakty-
cznej ewolucji zmieni³ siê charakter owej
wspó³pracy: z jednostronnego amerykañskiego

programu stypendialnego, stypendiów przyzna-
wanych obywatelom obu pañstw, na program wy-
miany naukowej. To zreszt¹ znalaz³o swoje od-
zwierciedlenie tak¿e w nazwie owego biura do
spraw wymiany naukowej, przekszta³conego póŸ-
niej w Komisjê Fulbrighta. A wiêc mamy do czy-
nienia z pewnym projektem partnerskim, do tej
pory rzeczywiœcie w wiêkszym stopniu finanso-
wanym przez stronê amerykañsk¹, który jednak
uzasadnia³ zapewne zwiêkszenie wk³adu strony
polskiej. A trzeba mieæ te¿ œwiadomoœæ, ¿e zwiêk-
szenie owego wk³adu doprowadzi do zwiêkszenia
zakresu programu wymiany i z owych trzydziestu
piêciu czy dwudziestu piêciu stypendystów, jak
do tej pory, po mniej wiêcej osiemdziesiêciu
przedstawicieli nauki polskiej i amerykañskiej
bêdzie mog³o uczestniczyæ ka¿dego roku w tej wy-
mianie. Ze wzglêdu na jej rangê, na jej znaczenie,
ze wzglêdu tak¿e na to niezwykle presti¿owe logo:
Program Fulbrighta – wszyscy, którzy mieli za-
szczyt pos³ugiwaæ siê nim w czasie swojego poby-
tu, na przyk³ad w Stanach Zjednoczonych czy
w ogóle gdzieœ w œwiecie, mogli siê ³atwo zoriento-
waæ, jak bardzo ten projekt jest szanowany – war-
to to kontynuowaæ, nawet je¿eli wydaje siê, ¿e
mo¿na by³oby próbowaæ wynegocjowaæ trochê ko-
rzystniejsze warunki. Dziêkujê bardzo.

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

pytania?
Pan senator Knosala. Do którego z panów spra-

wozdawców?
(Senator Ryszard Knosala: Do pana senatora

Góreckiego.)
Do pana senatora Góreckiego.
Proszê bardzo, proszê o pytanie, Panie Senato-

rze.

Senator Ryszard Knosala:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze Sprawo-

zdawco! Chcia³bym doprecyzowaæ jedn¹ rzecz.
Otó¿ pan senator powiedzia³, ¿e w tym roku rz¹d
polski powinien dofinansowaæ fundacjê kwot¹
w wysokoœci pó³tora miliona dolarów, w nastêp-
nych latach zaœ po 600 tysiêcy, ale ju¿ z³otych, a¿
do kwoty 4 milionów z³. Czy pan senator siê prze-
jêzyczy³, mówi¹c o kwocie 1,5 miliona dolarów
w tym roku? To bowiem by oznacza³o, ¿e w tym je-
dnym roku by³oby to 3 miliony z³, przeliczaj¹c na
nasze pieni¹dze. A drugie…

Senator Ryszard Górecki:
Chodzi o z³ote. Chodzi o 4 miliony, to moje prze-

jêzyczenie. Chodzi³o rzeczywiœcie o 1,5 miliona
dolarów, to chyba mia³em na uwadze, dlatego
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gdzieœ to siê zapl¹ta³o. Przeciêtnie strona amery-
kañska przeznacza³a dotychczas 1,5 miliona do-
larów rocznie.

(Senator Ryszard Knosala: W³aœciwie moje py-
tanie dotyczy³o tegorocznego bud¿etu.)

Z informacji, które mamy – a pracowaliœmy nad
bud¿etem – w tegorocznym bud¿ecie w dyspozycji
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego zapi-
sana jest kwota chyba 1 miliona 50 tysiêcy z³ na
rzecz Komisji Fulbrighta, jakkolwiek zapis
w umowie dotyczy 1,5 miliona z³otych.

Dlatego te¿ pozwolê sobie przy tej okazji od razu
skierowaæ zapytanie do pani minister, czy to nie
bêdzie w jakimœ sensie pewien problem. Czy czêœæ
wydatków zosta³a ju¿ poniesiona z innych docho-
dów ni¿ te, które zosta³y zapisane? Chodzi o kwotê
1,5 miliona z³otych na rok, gdy tymczasem w bu-
d¿ecie mamy zapisane 1 milion 50 tysiêcy z³.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Jak rozumiem, nie ma pytañ do senatorów

sprawozdawców.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ja bym jeszcze

zapyta³, Panie Marsza³ku.)
Proszê bardzo, pan senator Bisztyga.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Mam jeszcze ta-

kie pytanie…)
Do którego z panów?

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Nie wiem, mo¿e do obydwu.
Umowa po raz pierwszy od 1990 r. ma charak-

ter nieokreœlony. Nie ma terminu wygaœniêcia
umowy. Teraz jest problem, tam pozostaje zapis,
¿e mo¿na j¹ ewentualnie w drodze wypowiedzenia
przez któr¹kolwiek ze stron… Jaki musia³by byæ
powód, ¿eby to siê sta³o, i czy w ogóle jest brana
pod uwagê taka mo¿liwoœæ?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Jak rozumiem, odpowie pan senator Cimosze-
wicz.

Proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Ja myœlê, ¿e oczywiœcie do tego mo¿e siê te¿ od-
nieœæ przedstawiciel rz¹du. Je¿eli jednak umowa
nie precyzuje szczególnych przyczyn, to mo¿na j¹
wypowiedzieæ bez podawania tych przyczyn, tyle,
¿e oczywiœcie z zachowaniem terminów i przewi-
duj¹c, kiedy wyst¹pi¹ skutki.

Senator Ryszard Górecki:

Jeœli mo¿na, odczytam panu senatorowi art. 13
pkt 2, który mówi w³aœnie w ten sposób: niniejsza
umowa pozostanie w mocy do czasu jej wypowie-
dzenia przez jedn¹ ze stron w drodze pisemnej no-
tyfikacji przekazanej drugiej stronie. W takim
przypadku traci moc trzydziestego dnia pierwsze-
go roku kalendarzowego nastêpuj¹cego po dacie
otrzymania przez drug¹ stronê noty o wypowie-
dzeniu, czyli 31 stycznia. Wypowiedzenie niniej-
szej umowy nie bêdzie mia³o wp³ywu na przed-
siêwziêcia podjête i realizowane zgodnie z umow¹
w czasie jej obowi¹zywania a¿ do czasu ich zakoñ-
czenia. Tak ¿e umowa jest praktycznie beztermi-
nowa.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Jak rozumiem, pytañ do panów senatorów ju¿

nie ma.
Chcia³bym…
(G³os z sali: Jest jeszcze pytanie.)
Aha, jeszcze, proszê bardzo, pan senator Zbi-

gniew Szaleniec.
Do kogo pytanie?
(Senator Zbigniew Szaleniec: Do senatora Ci-

moszewicza.)
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Pan jednym zdaniem zg³osi³ zastrze¿enie, które

pad³o na posiedzeniu komisji, ¿e mogliœmy pew-
nie wynegocjowaæ lepsze warunki.

Jeœliby pan móg³ to nieco rozszerzyæ: sk¹d te
w¹tpliwoœci i taka sugestia?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Panie Senatorze! Nieco wykroczê poza mandat,

jaki posiadam jako senator. Mam jednak wra¿e-
nie po rozmowach z kolegami, chocia¿ nie znalaz-
³o siê to w ¿adnym tekœcie uchwa³y komisji, ¿e po-
dzielali mój punkt widzenia. Otó¿ to prawda, ¿e
z jednej strony my, jako kraj, który dokona³ postê-
pu w rozwoju ekonomicznym itd., itd., nie musi-
my ju¿ byæ traktowani tak, jak byliœmy traktowa-
ni przez ca³e dziesiêciolecia.

Jedn¹ z istotnych funkcji Programu Fulbrighta
by³o udzielanie pomocy krajom s³abiej rozwiniê-
tym, biedniejszym, pomaganie w rozwoju nauki
itd. Ten motyw zanika, pozostaje natomiast, jak
s¹dzê, istotny interes Stanów Zjednoczonych, tyle,
¿e nieuœwiadamiany przez wielu ludzi, polityków,
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urzêdników tego kraju, polegaj¹cy na tym, aby
kontynuowaæ na mo¿liwie jak najwy¿szym pozio-
mie, w najbardziej intensywny sposób, wymianê
naukow¹ z takimi krajami, jak Polska, krajami,
które po wejœciu do Unii Europejskiej zagwaranto-
wa³y swoim obywatelom nieomal nieograniczony
czy nieograniczony dostêp na przyk³ad do uniwer-
sytetów europejskich. To zmienia na pewno nasz¹
rzeczywistoœæ, jeœli chodzi o budowanie naszej
wiedzy, naszej wyobraŸni, naszych zwi¹zków, tak-
¿e emocjonalnych, z ró¿nymi partnerami na œwie-
cie. Jest rzecz¹ bardzo w³aœciw¹, bardzo cenn¹ to,
¿e tyle m³odych Polek i Polaków studiuje i bêdzie
studiowa³o na uniwersytetach europejskich. Ale
jest pewn¹ strat¹ wzajemn¹, a na pewno strat¹
amerykañsk¹, ¿e w tej chwili Stany Zjednoczone
bêdzie zna³o relatywnie mniej osób ni¿ w przesz³o-
œci, je¿eli nie bêdzie siê rozwija³o tego typu progra-
mów, na podstawie których polscy obywatele bêd¹
liczniej studiowali czy przebywali na rozmaitych
sta¿ach, praktykach naukowych w uczelniach
amerykañskich.

Powtarzam, ¿e wielu ludzi w Waszyngtonie tego
nie rozumie i w zwi¹zku z tym przyjmuj¹ tak¹ za-
sadê: jesteœcie pañstwem rozwiniêtym? Jesteœ-
cie. Od tej pory finansujemy wymianê na zasadzie
równorzêdnej i tyle samo waszych obywateli, ile
naszych, mniej wiêcej, bêdzie w tej wymianie
uczestniczy³o. Wydaje siê, i¿ powinni zrozumieæ,
¿e jest inaczej. My chyba mogliœmy spróbowaæ im
pomóc w zrozumieniu tego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Teraz ju¿ zg³oszeñ do zadawania pytañ senato-

rom nie widzê.
By³ to rz¹dowy projekt ustawy. Rz¹d reprezen-

tuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego,
witam pani¹ minister Gra¿ynê Prawelsk¹-Skrzy-
pek, oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wi-
tam pana ministra Andrzeja Kremera.

Pytam, czy ktoœ z pañstwa chcia³by zabraæ
g³os?

W jakiej kolejnoœci? Pani Minister, tak?
Zapraszam. Nauka ma pierwszeñstwo przed

sprawami zagranicznymi.
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pan minister mo¿e szerzej przedstawi ustawê,

ja zaœ chcê odpowiedzieæ na konkretne pytanie,
które tu pañstwo do nas skierowali.

Dotyczy ono zabezpieczenia w bud¿ecie wydat-
ków zwi¹zanych z naszym udzia³em w realizacji
tego programu. Mamy w bud¿ecie zabezpieczone
450 tysiêcy z³, z których finansujemy podró¿e od-
bywaj¹ce siê w tej chwili. Mamy tak¿e w rezerwie
jeszcze 1 milion 50 tysiêcy z³, w³aœnie z racji tych
dodatkowych kosztów, co do których przewidy-
waliœmy, ¿e siê pojawi¹.

Umowa, jak ju¿ wspomnieliœmy, by³a negocjo-
wana przez d³u¿szy czas.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki

i Szkolnictwa Wy¿szego Gra¿yna Prawelska-
-Skrzypek: Tak ¿e w tej chwili nie ma zagro¿enia.
Dziêkujê.)

Rozumiem.
Jeœliby pani mog³a ewentualnie zostaæ – a po-

proszê teraz pana ministra Kremera – dlatego ¿e
mog¹ byæ jeszcze do pañstwa pytania.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Andrzej Kremer:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym bardzo szybko zaj¹æ stanowisko co

do dwóch zagadnieñ. Po pierwsze, pozwoli³bym
sobie zwróciæ uwagê Wysokiej Izby, ¿e podpisywa-
na umowa jest elementem dzia³añ rz¹du dla mak-
symalnie szerokiego kszta³towania stosunków
Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Tak jak by³o
ju¿ zreszt¹ podkreœlane w tej dyskusji, jest to obo-
pólny interes. Podzielam w pewnej czêœci uwagi
pana marsza³ka Cimoszewicza, ¿e byæ mo¿e rozu-
mienie tych zagadnieñ po tamtej stronie Atlanty-
ku nie jest identyczne, jak w Warszawie, ale warto
zwróciæ uwagê pañstwa senatorów na fakt, ¿e dzi-
siaj oprócz umowy o Komisji Fulbrighta Wysoka
Izba bêdzie za chwilê mia³a okazjê zaj¹æ siê kolej-
n¹ umow¹ o zabezpieczeniu spo³ecznym pomiê-
dzy Polsk¹ a Stanami Zjednoczonymi. W toku s¹
tak¿e rozmowy i projekt przygotowania umowy
o wymianie m³odzie¿y. To jest g³os rz¹du w dysku-
sji na temat, czy dbamy o kszta³towanie popraw-
nych i partnerskich stosunków miêdzy Polsk¹
i Stanami Zjednoczonymi, a na polskiej scenie po-
litycznej wyra¿ano o tym w ostatnim czasie ró¿ne
pogl¹dy.

Faktem jest, ¿e ta umowa wynika z filozofii tro-
chê odmiennej ni¿ w przypadku naszych poprzed-
nich kontaktów w ramach wspó³pracy naukowej,
mianowicie z filozofii, któr¹ mo¿na by scharaktery-
zowaæ tak: Polska, jako du¿y kraj cz³onkowski Unii
Europejskiej, cz³onek OECD, uczestnicz¹cy w ró¿-
nych formach wspó³pracy, w ramowych progra-
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mach Unii Europejskiej, d¹¿y do tego, aby stosun-
ki z partnerami kszta³towaæ w sposób mo¿liwie jak
najbardziej partnerski. I mo¿na debatowaæ, czy nie
da³oby siê wynegocjowaæ warunków trochê lep-
szych, tak aby wk³ad strony amerykañskiej by³
nieco wy¿szy czy du¿o wy¿szy ni¿ strony polskiej,
ale przecie¿ chodzi o to, abyœmy kszta³towali te sto-
sunki w sposób mo¿liwie bilateralnie korzystny.
W tym zawiera siê tak¿e zachêcanie partnerów
amerykañskich do przyje¿d¿ania do Polski. Ta
funkcja, któr¹ do tej pory spe³nia³ Program Ful-
brighta, to znaczy umo¿liwianie wyjazdów pol-
skich naukowców do Stanów Zjednoczonych, po-
znawania amerykañskiej czy anglojêzycznej kul-
tury naukowej, warto uzupe³niæ o drugi istotny
element. Chodzi o to, aby tamci ludzie z drugiej
strony Atlantyku mogli przyje¿d¿aæ do Polski i po-
znawaæ j¹ jako kraj nowoczesny, maj¹cy swój
wk³ad w rozwój nauki. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie obecnym…
Pan senator Górecki. Do kogó¿ to pytanie?
(Senator Ryszard Górecki: Do pana ministra,

bowiem…)
Do pana ministra Kremera, tak? Rozumiem.

Senator Ryszard Górecki:
Funkcjonuje bardzo sprawnie, przynajmniej

kiedyœ tak funkcjonowa³a, Fundacja Koœciusz-
kowska, The Kosciuszko Foundation, której ja
sam by³em dwukrotnym stypendyst¹. Chcia³bym
zapytaæ, jaki jest w tej chwili jej status, jaka jest
kondycja tej fundacji? Czy pan minister ma takie
informacje?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
To wykracza co prawda poza omawiany punkt,

ale skoro jest o Fulbrightcie, to niech bêdzie te¿
o Koœciuszce.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Andrzej Kremer:
Pan pyta w tej chwili o fundacjê prawa amery-

kañskiego, która nosi to piêkne imiê. Ja nie znam
w tej chwili bie¿¹cych danych, wiêc je¿eli pan se-
nator by³by zainteresowany liczb¹ stypendystów
czy przeznaczanymi œrodkami, to musielibyœmy
uzupe³niæ to w trybie pisemnym, ale wed³ug mojej

wiedzy fundacja dzia³a i wspó³praca naukowa…
Jest to jedna z kilku fundacji, które wspieraj¹ pol-
sko-amerykañsk¹ wspó³pracê naukow¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ja mogê uzupe³niæ wypowiedŸ pana ministra.

W zesz³ym roku, jako jeden z sêdziów, rozpatry-
wa³em wiêksz¹ liczbê wniosków z³o¿onych w³aœ-
nie do Fundacji Koœciuszkowskiej, a wiêc Funda-
cja Koœciuszkowska dzia³a i to chyba dzia³a dob-
rze, i tych osób, które s¹ na stypendiach, jest w tej
chwili dosyæ du¿o.

Pan senator Kowalski, proszê bardzo o pytanie.

Senator S³awomir Kowalski:
Ja mam pytanie do pani minister. Czy strona

polska ma mo¿liwoœæ ingerowania w zwiêkszenie
w tej wymianie udzia³u programów stypendial-
nych preferuj¹cych na przyk³ad kierunki techni-
czne czy in¿ynieryjne? W tej chwili idziemy w tym
kierunku. Czy mamy takie mo¿liwoœci?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek:
Ja w³aœnie chcia³abym podkreœliæ, ¿e w tej sy-

tuacji, aktualnie, kiedy parytet naszego uczestni-
ctwa jest jasny, mamy tak¿e wp³yw na takie de-
cyzje, wp³yw znacznie wiêkszy ni¿ przedtem.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Janina Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie do pana ministra Kremera.

Studiujê dok³adnie te materia³y z druku nr 659.
Jest tu taki projekt zapisu, pod którym ma siê
podpisaæ pan prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Tam jest takie zdanie, co do którego chcia-
³abym, ¿eby by³o dok³adnie wyjaœnione: po za-
znajomieniu siê z powy¿sz¹ umow¹ w imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej oœwiadczam, ¿e zosta³a
ona uznana za s³uszn¹, zarówno w ca³oœci, jak
i ka¿de z postanowieñ w niej zawartych, jest
przyjêta, ratyfikowana i potwierdzona i bêdzie
niezmiennie zachowywana. Co to znaczy, ¿e bê-
dzie niezmiennie zachowywana? Czy nie bêdzie
mo¿na w jakimœ sensie aneksowaæ tej umowy?
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Czy nie ma ¿adnych mo¿liwoœci wprowadzania
pewnych zmian w czasie jej obowi¹zywania? Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan minister ju¿ jest gotów do udzielenia odpo-
wiedzi, jak rozumiem.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Andrzej Kremer:

Pani Senator, chcia³bym odpowiedzieæ uprzej-
mie, ¿e to jest standardowa treœæ dokumentu ra-
tyfikacyjnego odnosz¹ca siê do tej wersji umowy,
która zosta³a ratyfikowana. Sama umowa zawiera
mo¿liwoœæ zarówno jej wypowiedzenia, jak i doko-
nania zmian. Je¿eliby nie istnia³y zapisy w samej
umowie, to stosuje siê przepisy Konwencji wie-
deñskiej o prawie traktatów: strony za porozu-
mieniem mog¹ dokonaæ zmian w treœci umowy
i wówczas dokonuj¹ zatwierdzenia lub ratyfikacji
tych zmian w procedurze konstytucyjnej przewi-
dzianej w danym kraju, ergo, po dokonaniu zmian
prezydent Rzeczypospolitej znowu ratyfikuje te
zmiany oœwiadczeniem o dok³adnie takiej samej
treœci.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Nie ma pytañ do przedstawicieli rz¹du.
Dziêkujê pañstwu ministrom.
Otwieram dyskusjê.
Dwóch senatorów profesorów.
Proszê bardzo, pan senator Wach.
Proszê bardzo, trzeci senator profesor…
Proszê bardzo.

Senator Piotr Wach:

Panie Marsza³ku! Pañstwo Ministrowie! Wyso-
ka Izbo!

Chcia³bym w krótki sposób wyraziæ poparcie
dla tej umowy i dla uchwa³y dotycz¹cej ratyfikacji.
Uzasadnienie dla tego mam nastêpuj¹ce: dotych-
czasowy dorobek pracy Komisji Fulbrighta, mimo
¿e obejmuje czy obejmowa³ stosunkowo niewielk¹
liczbê osób, to bardzo pozytywny wynik, je¿eli
chodzi o kszta³cenie na najwy¿szym poziomie
kadr w naszym kraju. Umowa dopuszcza co praw-
da wymianê osób o stosunkowo niskim statusie,
to jednak na skutek wymagañ konkursowych tej
wymiany dostêpowa³y osoby dobrze przygotowa-

ne, spe³niaj¹ce wysokie kryteria. Odbywa³o siê to
z wyraŸn¹ korzyœci¹, przynajmniej w przypadku
naszego kraju, co jest mi ³atwiej stwierdziæ.

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e o ile siê nie mylê, to
obaj moi przedmówcy, senatorowie sprawozdaw-
cy, byli uczestnikami stypendiów fulbrightow-
skich, ale nie tylko oni. Znam szereg osób, tak¿e
ze swojej uczelni, które bardzo na tym skorzysta³y
i ich obecnoœæ, ich obecna praca w Polsce œwiad-
czy o doskona³ych rezultatach dzia³añ tej komisji.
To jest sprawa zasadnicza. Ta liczba by³a niewiel-
ka, obejmowa³a oko³o trzydziestu osób z ka¿dej ze
stron. Obecnie jest szansa, ¿e to siê co najmniej
podwoi.

Kolejn¹ zalet¹ tej ustawy jest równoprawna po-
zycja obu stron, polskiej i amerykañskiej. Dot¹d
praca Komisji Fulbrighta i fundacji z ni¹ zwi¹za-
nej mia³a charakter pomocowy, o czym by³a tutaj
mowa. Je¿eli chodzi o finansowanie prac zwi¹za-
nych z wymian¹ stypendystów, to nazwa³bym to
rodzajem wymiany towarowej, dlatego ¿e my p³a-
ciliœmy Amerykanom za przeloty naszych stypen-
dystów poprzez agendê ministerialn¹ – biuro uz-
nawalnoœci, o ile siê nie mylê – i p³aciliœmy sty-
pendia. Zdecydowanie nie mia³o to jednak cha-
rakteru równoprawnego. Równie¿ po stronie wy-
datków tak by³o, co niektórzy traktowali jako pe-
wn¹ zaletê. Ja bym powiedzia³, ¿e przy obecnym
stanie naszego rozwoju jest to wada. Dot¹d nasze
wydatki, o charakterze doœæ z³o¿onym, jak to na-
zwa³em, o charakterze wymiany towarowej, wy-
nosi³y oko³o 0,5 miliona z³, a strona amerykañska
wydawa³a na stypendia oraz bilety dla swoich sty-
pendystów oko³o 1,5 miliona dolarów. Obecnie
górna granica w umowie, je¿eli chodzi o finanso-
wanie, jest okreœlona na poziomie 4 milionów z³,
z zachowaniem parytetu dla obydwu stron. Uwa-
¿am to za zaletê, pomimo ¿e mo¿na by³o ewentual-
nie jeszcze walczyæ o pomocowy charakter tej wy-
miany. Myœlê, ¿e na to nas staæ. To s¹ wydatki na
naukê, to s¹ wydatki na najwy¿ej kwalifikowan¹
kadrê. Nasze pañstwo i nasze ministerstwo nauki
staæ i powinno byæ staæ na tego typu wydatek oraz
na kontynuowanie tej wymiany na partnerskich
warunkach. Ma to swoje zalety, dlatego ¿e – i tutaj
nawi¹zujê jakby do pytania zadanego przez pana
senatora Kowalskiego – równie¿ w organach fun-
dacji jesteœmy teraz w pe³ni równorzêdnym par-
tnerem. A mianowicie rada fundacji ma po piêæ
osób z ka¿dej strony. Nale¿y przyjmowaæ, ¿e bê-
dziemy mieli równorzêdny wp³yw na sposób fun-
kcjonowania oraz priorytety wymiany miêdzyna-
rodowej w zakresie stypendiów Fulbrighta. Do za-
let, które by³y tu wymienione przez sprawozdaw-
cê, ale mo¿e s¹ warte podkreœlenia raz jeszcze, do-
da³bym sprawê tego, ¿e w umowie bezpoœrednio
zawarty jest zapis o nieopodatkowaniu stypendy-
stów podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
To jest istotna rzecz, i ona jest od razu bezpoœre-
dnio zawarta w umowie. Inn¹ zalet¹, która by³a
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tutaj podniesiona, jest brak koniecznoœci uzyski-
wania zgody na pracê przez stypendystów dzia³a-
j¹cych w ramach wymiany miêdzynarodowej. Wy-
dawa³oby siê, ¿e nie jest to wa¿ne, dlatego ¿e
w koñcu stypendysta jest osob¹ bior¹c¹ udzia³
w kszta³ceniu, w uczeniu siê, a nie w zarabianiu,
nie jest pracownikiem, niemniej jednak sam
znam przypadki, w których stanowi³o to problem,
na przyk³ad w programach grantowych. Mo¿na
sobie wyobraziæ, ¿e stypendysta przebywaj¹cy na
trwaj¹cym rok stypendium mo¿e braæ udzia³
w grantach, a nawet mo¿e wygraæ grant rz¹dowy
dotycz¹cy jakiegoœ problemu badawczego. Znam
przypadek, ¿e taki stypendysta nie móg³ bezpo-
œrednio byæ kierownikiem tego grantu w Stanach
Zjednoczonych, w³aœnie ze wzglêdu na pozwole-
nie. Obecnie ta sytuacja, zgodnie z t¹ umow¹, by-
³aby znacznie korzystniejsza. Tak ¿e jesteœmy za
tak¹ umow¹, mimo ¿e mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e
tracimy trochê na tym finansowo, bo musimy da-
waæ równy wk³ad. Ja uwa¿am, ¿e zyskujemy, bo
jesteœmy równoprawnym partnerem, a przede
wszystkim bêdziemy kontynuowali ten bardzo
po¿yteczny program w rozszerzonym zakresie.
St¹d pe³ne poparcie dla naszej uchwa³y, w której
zwracamy siê do prezydenta o ratyfikacjê tej umo-
wy miêdzynarodowej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Marek Rocki, proszê bardzo.

Senator Marek Rocki:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Szanowni Pañ-

stwo!
Chcia³bym wróciæ do dyskusji, która toczy³a siê

na posiedzeniu komisji i dzisiaj by³a w pewnym
stopniu relacjonowana. By³a to dyskusja doty-
cz¹ca kosztów i tego, ¿e mamy jako strona pono-
siæ koszty identyczne jak strona amerykañska.
Mój szanowny przedmówca mówi³ o tym, ¿e to bê-
dzie wyrazem partnerskich warunków funkcjo-
nowania tej fundacji. Moim zdaniem, jako strona
polska ci¹gle bêdziemy t¹ stron¹, która bardziej
skorzysta z tej wymiany. Przede wszystkim dlate-
go, ¿e nasi naukowcy bêd¹ mogli tam wyje¿d¿aæ,
korzystaæ z wiedzy i struktur nauki amerykañ-
skiej, a ci, którzy bêd¹ do nas przyje¿d¿ali, po po-
wrocie bêd¹ naszymi ambasadorami tam, w Sta-
nach Zjednoczonych, a tu bêd¹ przekazywali wie-
dzê naszym studentom czy bêd¹ uczestniczyli
w badaniach prowadzonych w Polsce. St¹d, jeœli
rozpatrywaæ alternatywne metody wydawania
pieniêdzy, które bud¿et ma przeznaczyæ na tê
wspó³pracê, to wydaje siê, ¿e mo¿e jeszcze nie jes-
teœmy na tyle bogatym pañstwem, ¿eby finanso-

waæ stypendystów w Bangladeszu czy w jakichœ
innych krajach, które na pewno potrzebuj¹ takiej
pomocy. Jednak ci¹gle wydaje mi siê, ¿e warto in-
westowaæ we wspó³pracê polsko-amerykañsk¹,
tak¹, aby jak najlepiej sprzyja³o to rozwojowi pol-
skiej nauki, a przez to polskiej gospodarki.

Z tego powodu jestem zdecydowanie za tym
projektem, który przedstawi³a Komisja Spraw Za-
granicznych. Jestem za poparciem tej ustawy.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Janusz Rachoñ, proszê bardzo.

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e to cenna inicjatywa,

zreszt¹ ju¿ na posiedzeniu Komisji Spraw Zagra-
nicznych g³osowa³em za. Jednak chcia³bym pole-
mizowaæ z moim przedmówc¹.

Chcê pañstwu powiedzieæ, ¿e fundacja Fulbrig-
hta na pewno nie jest organizacj¹ filantropijn¹, na
pewno nie jest organizacj¹ charytatywn¹. Chcê
zwróciæ pañstwa uwagê na to, ¿e strona amerykañ-
ska, Panie Senatorze Cimoszewicz, wie dok³adnie,
i¿ w Stanach Zjednoczonych naukê uprawia siê rê-
koma doktorantów, a przede wszystkim tak zwa-
nych postdoków, w tym równie¿ postdoków funda-
cji Fulbrighta. Ten drena¿ mózgów zacz¹³ siê po II
wojnie œwiatowej. Dzisiaj nauka amerykañska
wspiera siê na m³odych ludziach, którzy przyje¿-
d¿aj¹ do Stanów Zjednoczonych. Bior¹c pod uwagê
fakt, ¿e my nie pobieramy op³at za studia – notabe-
ne jestem przeciwnikiem czesnego – w zwi¹zku
z tym kszta³cimy naszych m³odych ludzi z pieniêdzy
podatnika, a oni póŸniej pracuj¹ na dorobek nauki
œwiatowej, równie¿ amerykañskiej. Podzielam po-
gl¹d pana marsza³ka Cimoszewicza, ¿e mo¿na by³o
wynegocjowaæ tê umowê zdecydowanie lepiej
i Amerykanie naprawdê s¹ tego œwiadomi. Na przy-
k³ad tak: 8 milionów strona amerykañska, 4 milio-
ny strona polska. Ale, generalnie rzecz bior¹c, po-
pieram tê propozycjê i bêdê g³osowa³ za.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Nie zg³oszono ¿adnego wniosku o charakterze

legislacyjnym.
Informujê zatem, ¿e g³osowanie w sprawie

ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rze-
czypospolitej Polskiej a Rz¹dem Stanów Zjedno-
czonych Ameryki w sprawie wspó³pracy w ra-
mach Polsko-Amerykañskiej Komisji Fulbrighta,
sporz¹dzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca
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2008 r., zostanie przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia Senatu.

Dziêkujê, Pani Minister, za obecnoœæ przy tym
punkcie. Bo pan minister Kremer, jak rozumiem,
zostaje na punkt nastêpny?

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o ratyfikacji Porozumienia miêdzy Uni¹
Europejsk¹ a Republik¹ Islandii oraz Królestwem
Norwegii w sprawie stosowania niektórych posta-
nowieñ Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o po-
mocy prawnej w sprawach karnych pomiêdzy Pañ-
stwami Cz³onkowskimi Unii Europejskiej oraz Pro-
toko³u z 2001 roku do Konwencji, podpisanego
w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 roku.

Sejm zajmowa³ siê t¹ ustaw¹ i uchwali³ j¹ 10
lipca 2008 r. 11 lipca tego¿ roku zosta³a skierowa-
na do Senatu. Marsza³ek zgodnie z regulaminem
skierowa³ j¹ do Komisji Spraw Zagranicznych
i Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. Komi-
sje przygotowa³y swoje sprawozdania.

Tekst ustawy jest w druku nr 204, a sprawo-
zdania komisji – w drukach nr 204A i 204B.

Pan senator Leon Kieres. Proszê bardzo
o przedstawienie sprawozdania Komisji Spraw
Zagranicznych.

Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie!
Problematyka objêta projektem ustawy, nad

któr¹ bêdziemy w tej chwili debatowaæ, jest bar-
dzo prosta. Polska ju¿ jest zwi¹zana z konwencj¹
o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiêdzy
pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej
i konwencj¹ z 29 maja z 2001 r. oraz protoko³em,
który zosta³ podpisany w Brukseli dnia 19 gru-
dnia 2003 r. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej
ustaw¹ z dnia 23 lipca 2004 r. wyrazi³ zgodê na ra-
tyfikacjê tej konwencji, a prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej ratyfikowa³ obydwa te akty prawne.
Konwencja i protokó³ wesz³y w ¿ycie w Polsce
w dniu 26 paŸdziernika 2005 r.

Konwencja i protokó³ dotycz¹ tak zwanego trze-
ciego filaru wspó³pracy, czyli wymiaru sprawied-
liwoœci i spraw wewnêtrznych, a najogólniej mó-
wi¹c, œwiadczenia pomocy prawnej przede wszys-
tkim w sprawach karnych miêdzy polskimi orga-
nami wymiaru sprawiedliwoœci a organami spraw
wewnêtrznych, organami administracji, bo zgod-
nie z protoko³em do tej konwencji sprawa dotyczy
tak¿e wspó³pracy miêdzy organami administra-
cyjnymi a organami wymiaru sprawiedliwoœci. To
pomoc prawna w ró¿nych sprawach, przesy³anie
dokumentów, przes³uchiwanie œwiadków, powo-
³ywanie specjalnych grup prowadz¹cych postêpo-
wania, tak zwanych wspólnych zespo³ów œled-

czych, przekazywanie danych bankowych, zaró-
wno statycznych, jak i dynamicznych – chodzi
oczywiœcie o konta bankowe i operacje bankowe –
przekazywanie informacji telekomunikacyjnych,
zw³aszcza tak zwane przechwytywanie, czyli in-
nymi s³owy, mówi¹c kolokwialnie, stosowanie
pods³uchu i wymiana zwi¹zanych z tym informa-
cji, chodzi tak¿e o rozpatrywanie wniosków eks-
tradycyjnych czy te¿ wniosków zwi¹zanych z in-
formacjami o osobach skazanych.

Podpisuj¹c traktat akcesyjny Polska zobo-
wi¹za³a siê jednoczeœnie, ¿e ratyfikuje wszystkie
konwencje, których stron¹ jest Unia – konwencje
Unii Europejskiej, to mo¿e lepsze sformu³owanie
– dotycz¹ce w³aœnie wspó³pracy w zakresie wy-
miaru sprawiedliwoœci i spraw wewnêtrznych,
czyli tego tak zwanego trzeciego filaru. Jednoczeœ-
nie Polska z³o¿y³a tak zwane zastrze¿enie konsty-
tucyjne w oparciu o art. 24 ust. 5 traktatu o Unii
Europejskiej. To zastrze¿enie konstytucyjne oz-
nacza, ¿e w ka¿dym przypadku podpisywania
przez Uniê Europejsk¹ – a Unia Europejska ma
zdolnoœæ traktatow¹ – konwencji z pañstwami
trzecimi Polska w oparciu o to tak zwane zastrze-
¿enie konstytucyjne bêdzie przeprowadza³a pro-
cedurê ratyfikacyjn¹ do tych umów miêdzynaro-
dowych, których stron¹ bêdzie Unia Europejska,
celem wdro¿enia tych umów do krajowego po-
rz¹dku prawnego.

Unia Europejska podpisa³a tê konwencjê z Kró-
lestwem Norwegii oraz Islandi¹ – te dwa pañstwa
nie s¹ cz³onkami Unii Europejskiej, ju¿ o tym mó-
wi³em, to s¹ cz³onkowie tak zwanego Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego, ale jest to inny filar –
na podstawie decyzji Rady Unii z 17 grudnia
2004 r. I w zwi¹zku z tym, maj¹c na uwadze to za-
strze¿enie konstytucyjne, istnieje obowi¹zek pod-
jêcia postêpowania w celu ratyfikacji tej umowy
miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Królestwem Norwegii
oraz Republik¹ Islandii.

Sejm przyj¹³ ustawê bez ¿adnych kontrowersji.
Na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych
w tej sprawie te¿ nie by³o kontrowersji.

Komisja rekomenduje jednog³oœnie Wysokiej
Izbie przyjêcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia
miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Republik¹ Islandii
oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania
niektórych postanowieñ Konwencji z dnia 29 ma-
ja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach kar-
nych pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi Unii
Europejskiej oraz Protoko³u z 2001 roku do Kon-
wencji, podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia
2003 roku. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Poproszê pana senatora Stanis³awa Piotrowi-

cza o przedstawienie sprawozdania Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. Proszê bardzo.
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Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mój przedmówca szczegó³owo omówi³ postano-

wienia ustawy, przeto ograniczê siê tylko do stano-
wiska Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.

Komisja odby³a swoje posiedzenie w dniu
22 lipca. Ustawa nie wzbudzi³a ¿adnych kontro-
wersji i zosta³a jednog³oœnie przyjêta przez komi-
sjê. W toku dyskusji pojawia³y siê g³osy, ¿e jest to
konsekwencja przyst¹pienia Polski do Unii Euro-
pejskiej i ¿e umo¿liwi to wspó³pracê w zakresie
zwalczania przestêpczoœci na zasadach takich,
jakie obowi¹zuj¹ w Unii Europejskiej.

Dlatego te¿ komisja proponuje przyjêcie usta-
wy bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów ma pytania do

któregoœ z senatorów sprawozdawców? Dziêkujê.
Pan senator Kieres na wszelki wypadek zosta³.

Dziêkujemy, nie ma pytañ.
By³ to rz¹dowy projekt ustawy. Obok pana mi-

nistra Kremera, który reprezentuje Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, widzê pana ministra £uka-
sza Rêdziniaka z Ministerstwa Sprawiedliwoœci.
Witam panów.

Pytanie do panów: czy chc¹ pañstwo zabraæ
g³os?

Widzê, ¿e nie maj¹ pañstwo ochoty. Dziêkujê
bardzo.

Czy s¹ pytania do panów ministrów? Nie ma.
Dziêkujê.

Otwieram dyskusjê i jednoczeœnie j¹ zamy-
kam, bo nikt siê do dyskusji nie zapisa³.

I w zwi¹zku z tym – dziêkujê panom ministrom
za bytnoœæ na posiedzeniu – informujê, ¿e g³oso-
wanie w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumie-
nia miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Republik¹ Islandii
oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania
niektórych postanowieñ Konwencji z dnia 29 ma-
ja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach kar-
nych pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi Unii
Europejskiej oraz Protoko³u z 2001 roku do Kon-
wencji, podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia
2003 roku zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o upowa¿nieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej do z³o¿enia oœwiadcze-
nia o uznaniu w³aœciwoœci Trybuna³u Sprawiedli-
woœci Wspólnot Europejskich na podstawie
art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm 10 lipca,
a do Senatu przekazana 11 lipca 2008 r. Marsza-
³ek Senatu zgodnie z regulaminem skierowa³ j¹ do
Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Praw

Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. Komisje przygoto-
wa³y sprawozdania w tej sprawie.

Tekst ustawy jest w druku nr 212, a sprawo-
zdania komisji w drukach nr 212A i 212B.

Pan senator W³odzimierz Cimoszewicz proszo-
ny jest o przedstawienie sprawozdania Komisji
Spraw Zagranicznych.

Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Kilka s³ów wprowadzenia. Jak wiemy, Trybu-

na³ Sprawiedliwoœci Wspólnot Europejskich,
czêœciej zwany Europejskim Trybuna³em Spra-
wiedliwoœci, jest jednym z organów Unii. Przystê-
puj¹c do Unii, zaakceptowaliœmy Traktat o Unii
Europejskiej. Wedle tego traktatu jest taki ob-
szar spraw – dotyczy to tak zwanego pierwszego
filaru prawa wspólnotowego – w którym kompe-
tencja trybuna³u, jurysdykcja trybuna³u ma
charakter obowi¹zkowy. Ale zgodnie z traktatem
jest tak¿e inny obszar spraw, tych, które dotycz¹
tak zwanego trzeciego filaru, czyli wspó³pracy
w zakresie wymiaru sprawiedliwoœci, bezpie-
czeñstwa, czyli wspó³pracy policyjnej, s¹dowej,
w którym kompetencja ETS ma charakter fakul-
tatywny. Wystêpuje wtedy, kiedy pañstwo cz³on-
kowskie tak postanowi, kiedy pañstwo cz³on-
kowskie z³o¿y oœwiadczenie w trybie przewidzia-
nym przez art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europej-
skiej, stwierdzaj¹c, ¿e akceptuje i ¿yczy sobie
poddania siê jurysdykcji ETS tak¿e w tym zakre-
sie. Wedle mojej wiedzy do tej pory szesnaœcie
pañstw cz³onkowskich zdecydowa³o siê na z³o¿e-
nie takiego oœwiadczenia, czyli wiêkszoœæ cz³on-
ków Unii Europejskiej akceptuje ten rodzaj kom-
petencji.

Jaka to jest kompetencja? To kompetencja po-
legaj¹ca na tym, ¿e Europejski Trybuna³ Spra-
wiedliwoœci odpowiada na pytania s¹dów krajo-
wych, je¿eli w toku rozpatrywania spraw sêdzia
dojdzie do wniosku, ¿e ma w¹tpliwoœci co do tego,
czy jakieœ regulacje wspólnotowe s¹ wa¿ne b¹dŸ
te¿ ma w¹tpliwoœci co do tego, jak interpretowaæ
regulacje wspólnotowe. Mo¿e zadaæ w zwi¹zku
z tym pytanie, od odpowiedzi na które uzale¿nione
jest dalsze postêpowanie w s¹dzie krajowym,
w tym przypadku polskim. Polski rz¹d zdecydo-
wa³ siê post¹piæ podobnie jak wiêkszoœæ pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej i w zgodzie
z przepisami naszej ustawy o zawieraniu umów
miêdzynarodowych proponuje upowa¿nienie pre-
zydenta do z³o¿enia stosownego oœwiadczenia.

Wedle Traktatu o Unii Europejskiej mo¿liwe
jest z³o¿enie oœwiadczenia wedle dwóch warian-
tów, w ró¿ny sposób reguluj¹cych kwestie, kto,
jaki s¹d mo¿e wyst¹piæ z pytaniem do ETS. Mo¿li-
wy jest taki wariant, ¿e upowa¿nione s¹ wy³¹cznie
te s¹dy, które koñcz¹ postêpowanie w danej spra-
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wie, a wiêc od których orzeczenia nie ma ju¿ œrod-
ków odwo³awczych. I mo¿liwy jest wariant polega-
j¹cy na tym, ¿e wszystkie s¹dy s¹ do tego upowa¿-
nione. Intencj¹ Polski, intencj¹ rz¹du jest upo-
wa¿nienie wszystkich polskich s¹dów do wystê-
powania z takim pytaniem do ETS, je¿eli dany sê-
dzia dojdzie do wniosku, ¿e to jest konieczne.

Wydaje siê, ¿e jest to rozwi¹zanie zas³uguj¹ce
na poparcie – takie w ka¿dym razie jest stanowis-
ko Komisji Spraw Zagranicznych – poniewa¿ tego
typu rozwi¹zanie gwarantuje wiêksz¹ jednolitoœæ
rozumienia, a wiêc tak¿e orzekania w sprawach
z tego zakresu w Europie, wœród pañstw cz³on-
kowskich nale¿¹cych do Unii Europejskiej, tym
samym pozostawia mniej niejasnoœci, czyli zwiêk-
sza poziom pewnoœci, wiarygodnoœci, jasnoœci re-
gulacji prawnych, pozytywnie s³u¿y ochronie
praw jednostki. Z tego punktu widzenia to roz-
wi¹zanie ma swoje zalety.

Ale oczywiœcie s¹ te¿ podnoszone pewne zarzu-
ty, mo¿e o tym œwiadczyæ w szczególnoœci prze-
bieg dyskusji w Sejmie. Niektórzy odnosz¹ siê
sceptycznie do takiego rozwi¹zania, twierdz¹c, ¿e
oto nasz kraj uznaje jakiœ kolejny obszar obowi¹z-
kowej kompetencji organu unijnego, tym samym
posuwa siê na drodze ograniczania swojej suwe-
rennoœci. Na taki argument warto odpowiedzieæ
nastêpuj¹co: otó¿ to rozwi¹zanie nie nak³ada na
polskie s¹dy obowi¹zku pytania ETS o zdanie
w sprawie, której pytanie dotyczy. To jest jedynie
uprawnienie, to jest mo¿liwoœæ polskiego s¹du.
I wydaje siê, tak na zdrowy rozum, ¿e lepiej jest,
¿eby polski sêdzia, jeœli ma w¹tpliwoœci, siê do-
wiedzia³, ni¿ orzeka³ w stanie niepewnoœci co do
tego, jaka jest interpretacja treœci, jak nale¿y ro-
zumieæ regulacjê wspólnotow¹, któr¹ powinien
uwzglêdniæ w swoim orzeczeniu.

Podnoszony jest tak¿e zarzut przed³u¿ania siê
postêpowania karnego, o tyle istotny, ¿e na ogó³
nie jesteœmy zadowoleni z d³ugoœci postêpowania
w polskich s¹dach, w tym w sprawach karnych
generalnie, wiêc oczywiste jest, ¿e z³o¿enie pyta-
nia do ETS wyd³u¿a postêpowanie w danej spra-
wie. Ale warto na to odpowiedzieæ, ¿e przecie¿ i tak
to nie bêdzie dotyczy³o stu procent spraw, tylko
w¹skiego odsetka, chocia¿ orzeczenie ETS w ta-
kiej sprawie, formalnie rzecz bior¹c, dotyczy nie
tylko tej konkretnej sprawy, w zwi¹zku z któr¹ za-
dano pytanie, ale tak naprawdê dotyczy problemu
prawnego, w zwi¹zku z tym bêdzie mia³o charak-
ter swoistej wyk³adni, któr¹ zapewne sêdziowie
i s¹dy bêd¹ uwzglêdniaæ w innych, podobnych czy
takich samych sprawach, gdzie wystêpuj¹ podob-
ne czy identyczne okolicznoœci.

I wreszcie warto te¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e na
prze³omie ubieg³ego i bie¿¹cego roku, w grudniu
2007 r. i w styczniu 2008 r., dokonano zmian
w statucie i regulaminie ETS, których celem jest

stworzenie specjalnej przyspieszonej procedury
rozpatrywania takich pytañ, tak aby nie trwa³a
ona kilkanaœcie miesiêcy, tylko, jak rozumiem,
¿eby w ci¹gu kilku tygodni takie pytanie mog³o
spotkaæ siê z odpowiedzi¹. Tym samym, jak siê
wydaje, jeœli wa¿ymy pewne wartoœci i na jednej
szali umieœcimy szybkoœæ postêpowania, a na
drugiej s³u¿bê sprawiedliwoœci, to ta druga szala
niew¹tpliwie powinna przewa¿aæ.

Kieruj¹c siê tymi racjami, Komisja Spraw Za-
granicznych po dyskusji uzna³a za rzecz wskaza-
n¹ rekomendowanie Wysokiej Izbie tego projektu
ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pana senatora Stanis³awa Piotrowicza proszê

o przedstawienie sprawozdania Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatorowie!
Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci na

swoim posiedzeniu w dniu 22 lipca 2008 r. prze-
dyskutowa³a projekt ustawy o upowa¿nieniu pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej do z³o¿enia oœ-
wiadczenia o uznaniu w³aœciwoœci Trybuna³u
Sprawiedliwoœci Wspólnot Europejskich na pod-
stawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Mój przedmówca szczegó³owo omówi³ ju¿ tê
kwestiê. Rzeczywiœcie w toku dyskusji pojawia³y
siê g³osy poparcia, ale dzielono siê równie¿ pew-
nymi w¹tpliwoœciami. Wœród g³osów poparcia by-
³y takie, które wskazywa³y na mo¿liwoœæ ujednoli-
cenia orzecznictwa i to jest niew¹tpliwie pewnego
rodzaju wartoœæ. Wskazywano równie¿ na mo¿li-
woœæ pewnej obstrukcji procesowej, na odpo-
wiedŸ bowiem, jak wynika ze statystyk, na pyta-
nie zadane przez s¹d przeciêtnie oczekiwano
19,8 miesi¹ca, a wiêc prawie dwadzieœcia miesiê-
cy. Je¿eli ka¿dy s¹d w Polsce, zarówno pierwszej,
jak i drugiej instancji, ma prawo zwróciæ siê z ta-
kim zapytaniem, to mo¿e siê okazaæ, ¿e s¹dy bêd¹
skrzêtnie z tego korzystaæ i na ten okres sprawa
karna bêdzie zawieszona. Niew¹tpliwie tak siê
zdarzyæ mo¿e, ale i nie musi.

Rozwa¿aj¹c zarówno okolicznoœci przemawia-
j¹ce za, jak i przeciw Komisja Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci stanê³a na stanowisku, ¿eby
upowa¿niæ prezydenta do z³o¿enia takiego oœ-
wiadczenia. Pragnê podkreœliæ, ¿e z³o¿enie takie-
go oœwiadczenia, jak ju¿ wspomnia³ pan senator
Cimoszewicz, jest fakultatywne: pañstwo mo¿e
z³o¿yæ takie oœwiadczenie, ale nie musi. A zatem
to pozostaje w gestii parlamentu i pana prezy-
denta.

Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci po-
zytywnie zaopiniowa³a projekt. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie senatorom sprawozdawcom? Dziêkujê,
nie widzê chêtnych.

Jest to rz¹dowy projekt ustawy. Ministerstwo
Spraw Zagranicznych reprezentuje pan minister
Kremer, Ministerstwo Sprawiedliwoœci – pan mi-
nister £ukasz Rêdziniak.

Czy panowie chcieliby zabraæ g³os?
Zapraszam pana ministra Rêdziniaka na mó-

wnicê.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
£ukasz Rêdziniak:

Bardzo dziêkujê.
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Zarówno pan marsza³ek Cimoszewicz, jak i pan

przewodnicz¹cy Piotrowicz bardzo dok³adnie
przedstawili przyczyny wniosku o wydanie upo-
wa¿nienia dla prezydenta do ratyfikowania tego
aktu. Ja chcia³bym jeszcze podkreœliæ trzy kwe-
stie, które ju¿ siê pojawi³y w dyskusji i które s¹
bardzo wa¿ne proceduralnie.

Pierwsza kwestia. Je¿eli chodzi o pytania pre-
judycjalne, czyli pytania prawne, które s¹dy kra-
jowe, s¹dy polskie, mog¹ kierowaæ do Trybuna³u
Wspólnot Europejskich, jest to uprawnienie fa-
kultatywne, a nie obligatoryjne. Chcia³bym tutaj
wyjaœniæ pewne w¹tpliwoœci pojawiaj¹ce siê
w dyskusji, ¿e od tego momentu w odniesieniu do
spraw tylko i wy³¹cznie karnych s¹dy polskie bê-
d¹ ka¿dorazowo musia³y wystêpowaæ do trybuna-
³u wspólnotowego. Otó¿ nie, jest to, podkreœlam,
uprawnienie fakultatywne i s¹d jako gospodarz
tocz¹cego siê w danej sprawie postêpowania mo¿e
podj¹æ tak¹ decyzjê, ale nie musi.

Druga kwestia, któr¹ chcia³bym zaznaczyæ, od-
nosi siê do trzeciego filaru i dotyczy wy³¹cznie
spraw karnych. Obecnie w polskim systemie pra-
wnym jest pewnego rodzaju nierównoœæ, ponie-
wa¿ w innych kwestiach, w innych sprawach, na
przyk³ad, administracyjnych czy migracyjnych,
s¹dy krajowe mog¹ wystêpowaæ z pytaniami pre-
judycjalnymi, natomiast w odniesieniu do spraw
karnych nie mog¹. By³o to podnoszone przez
przedstawicieli s¹downictwa, w szczególnoœci
S¹du Najwy¿szego, i od d³u¿szego ju¿ czasu pyta-
no o mo¿liwoœæ wystêpowania z pytaniami preju-
dycjalnymi, czyli prawnymi, w odniesieniu do
kwestii karnych. Przyjêcie omawianego w³aœnie
aktu umo¿liwi wyrównanie tego stanu prawnego.

I trzecia kwestia, któr¹ chcia³bym wyjaœniæ, do-
tyczy pewnych obaw, które siê pojawia³y w dysku-
sji, mianowicie sprawa obstrukcji postêpowania.

Otó¿ taka obstrukcja nie bêdzie ju¿ mia³a miej-
sca, to znaczy, generalnie instytucja, nad któr¹ tu
dyskutujemy, jest analogiczna do istniej¹cej obe-
cnie w polskim prawie instytucji pytañ prawnych
w szczególnie skomplikowanych zagadnieniach,
które s¹ kierowane do S¹du Najwy¿szego, czyli
podobna instytucja o podobnych ramach czaso-
wych ju¿ istnieje.

Pan marsza³ek Cimoszewicz wspomnia³ o no-
wej procedurze przyspieszonej odnosz¹cej siê do
pytañ prejudycjalnych. Taka procedura istnieje
i jako Rzeczypospolita mieliœmy ju¿ okazjê, po-
wiem oglêdnie, przeæwiczyæ to w zwi¹zku ze spra-
w¹, która notabene dotyczy³a europejskiego na-
kazu aresztowania wydanego w Polsce, przez S¹d
Okrêgowy w Bydgoszczy. Zwróci³bym tu uwagê
Wysokiego Senatu na to, ¿e poœrednio akty praw-
ne czy decyzje s¹dów polskich i tak s¹ badane czy
mog¹ byæ badane przez trybuna³ wspólnotowy
w przypadku, kiedy jakaœ kwestia zostanie skie-
rowana do niego przez organ innego pañstwa.
I tak w³aœnie by³o w sprawie C66/08 Koz³owski,
dotycz¹cej europejskiego nakazu aresztowania
wydanego przez S¹d Okrêgowy w Bydgoszczy.
Otó¿ Wy¿szy S¹d Krajowy w Stuttgarcie powzi¹³
pewne w¹tpliwoœci, wiêc sprawa trafi³a do trybu-
na³u wspólnotowego i mia³a do niej zastosowanie
w³aœnie procedura przyspieszona. Jeœli dobrze
pamiêtam, to od momentu wp³yniêcia wniosku do
momentu wydania orzeczenia up³yn¹³ okres oko-
³o piêciu miesiêcy. W zwi¹zku z tym by³o to fakty-
cznie stosunkowo szybko i sprawnie przeprowa-
dzone postêpowanie i, jak widaæ, ta procedura
dzia³a. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê jeszcze pozostaæ w pobli¿u, poniewa¿

zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu sena-
torowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u-
¿ej ni¿ minutê – podkreœlam: minutê – zapytania
do obecnego na posiedzeniu przedstawiciela
rz¹du zwi¹zane z omawianym punktem porz¹dku
obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

Pan senator Cichoñ, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Mam pytanie do pana ministra. Pan minister

wspomnia³ o analogicznym rozwi¹zaniu, które is-
tnieje w procedurze cywilne: je¿eli jest pewien
problem prawny, który wymaga rozstrzygniêcia,
to s¹d mo¿e siê zwróciæ do S¹du Najwy¿szego
o rozpoznanie sprawy i udzielenie odpowiedzi na
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pytanie. Z tym ¿e jest to oczywiœcie – w naszej re-
gulacji art. 390 – uprawnienie s¹du apelacyjnego.

Czy nie s¹dzi pan minister, ¿e w zwi¹zku z tym
przy rozpoznawaniu tej kwestii nale¿a³oby to up-
rawnienie pozostawiæ jedynie s¹dowi apelacyjne-
mu, a wiêc temu, od którego ju¿ potem nie przy-
s³uguje œrodek odwo³awczy, czyli wykorzystaæ je-
dynie tê sytuacjê, która jest przewidziana w trak-
tacie w art. 35 ppkt a.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
£ukasz Rêdziniak:
Bardzo dziêkujê.
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!

Szanowny Panie Senatorze! Bardzo dobre pyta-
nie. Przyznajê, ¿e zastanawialiœmy siê nad t¹ kwe-
sti¹ i przyjrzeliœmy siê, jak ta sytuacja wygl¹da
w Europie. Na szesnaœcie krajów, o których by³a
dzisiaj mowa, które przyjê³y to rozwi¹zanie, czter-
naœcie przyjê³o rozwi¹zanie w odniesieniu do ka¿-
dego s¹du orzekaj¹cego, a tylko dwa – z tego, co
pamiêtam – Hiszpania i Wêgry pozostawi³y to up-
rawnienie s¹dowi ostatniej instancji.

My wa¿yliœmy tu dwie wartoœci, z jednej strony
mo¿liwoœæ ujednolicenia orzecznictwa, które czê-
œciowo by³oby osi¹gniête przez przyznanie tego
uprawnienia tylko s¹dowi ostatniej instancji, ale
z drugiej strony chodzi³o nam o unikniêcie mo¿li-
woœci przed³u¿ania postêpowania i tutaj przy-
gl¹daliœmy siê tej kwestii raczej od strony intere-
sów uczestnika postêpowania. Bo jednak w spra-
wach karnych, nawet w przypadku powstania po-
wa¿nej w¹tpliwoœci, oskar¿ony musia³by czekaæ
do wydania orzeczenia s¹du pierwszej instancji,
nastêpnie do rozpoczêcia postêpowania apelacyj-
nego tak, aby w momencie zaistnienia takiej mo¿-
liwoœci to pytanie mog³o byæ zadane.

Dlatego te¿, maj¹c na wzglêdzie zarówno eko-
nomikê postêpowania, jak i ochronê praw strony,
w tym przypadku oskar¿onego, opowiedzieliœmy
siê za tym pierwszym rozwi¹zaniem, które jest
przyjête przez zdecydowan¹ wiêkszoœæ krajów eu-
ropejskich. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Wobec tego otwieram dyskusjê.

Do dyskusji zapisa³ siê pan senator Piotr An-
drzejewski.

Bardzo proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Jak ju¿ wielokrotnie podkreœla³em, systemy

polskiego prawa i prawa miêdzynarodowego mu-
sz¹ byæ stosowane w zgodzie z trzema zasadami:
komplementarnoœci, zupe³noœci i niesprzeczno-
œci. Temu s³u¿y przede wszystkim œcis³e prze-
strzeganie dyrektyw konstytucyjnych. Aczkol-
wiek konstytucja stwierdza – zreszt¹ w ramach
Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodo-
wego by³em autorem tego miêdzy innymi zapisu –
¿e Rzeczpospolita Polska przestrzega wi¹¿¹cego j¹
prawa miêdzynarodowego, to tam, gdzie mowa
o podziale w³adz, czyli w rozdziale ósmym „S¹dy
i trybuna³y”, mówi, ¿e sprawowany w Polsce wy-
miar sprawiedliwoœci musi byæ oparty przede
wszystkim na konstytucji oraz ustawach, a sê-
dziowie w swojej niezawis³oœci podlegaj¹ tylko
konstytucji oraz ustawom. Wprawdzie Ÿród³a pra-
wa mówi¹ o wy¿szoœci umowy miêdzynarodowej
nad ustawami – nad konstytucj¹ nie, ale nad
ustawami tak – ale w rozpatrywanym dzisiaj przy-
padku mamy do czynienia z art. 35 Traktatu
o Unii Europejskiej. Otó¿ artyku³ ten pozostawia
nam do rozstrzygniêcia, w jakim zakresie jako dy-
rektywne dla s¹dów przyjmiemy – moc¹ ustawy
czy oœwiadczenia, które ma tutaj szczególny cha-
rakter komplementarnego, fakultatywnego uzna-
nia, co wynika z umowy miêdzynarodowej – preju-
dycjaln¹ podleg³oœæ polskiego s¹downictwa Euro-
pejskiemu Trybuna³owi Sprawiedliwoœci.

Jurysdykcja Europejskiego Trybuna³u Spra-
wiedliwoœci, okreœlona w tym¿e art. 35 ust. 1
traktatu, jest jednak fakultatywna, to znaczy za-
le¿y od z³o¿enia przez pañstwo cz³onkowskie sto-
sownego oœwiadczenia na podstawie tego¿ przepi-
su. Pañstwo mo¿e je z³o¿yæ w ka¿dym momencie,
mo¿e je tak¿e z³o¿yæ w treœci alternatywnej, jak
ju¿ tu zreszt¹ powiedziano. Albo w takim na przy-
k³ad zakresie, ¿e prawo wystêpowania do trybu-
na³u o wydanie orzeczenia wstêpnego – si³¹ rzeczy
ta interpretacja bêdzie wi¹¿¹ca jako przes³anka
orzeczenia – przys³uguje tylko s¹dowi drugiej in-
stancji b¹dŸ Trybuna³owi Konstytucyjnemu,
s¹dom i trybuna³om tam, gdzie dalsze zaskar¿e-
nie ju¿ nie mo¿e kontrolowaæ sposobu rozumowa-
nia s¹du i gdzie przesz³o to ju¿ przez orzecznictwo
s¹du oparte na jego w³asnej interpretacji prawa
miêdzynarodowego i traktatowego i przepisów po-
chodnych, jak i na zgodnoœci z konstytucj¹ i usta-
wami, ¿eby otrzymaæ niesprzeczn¹ normê sê-
dziowsk¹ w danym orzeczeniu. Albo mo¿e – i to
jest druga mo¿liwoœæ, któr¹ ma do wyboru ka¿de
pañstwo – przyznaæ to ka¿demu trybuna³owi czy
s¹dowi, orzekaj¹cym w sprawach cywilnych, kar-
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nych, administracyjnych, tak ¿eby ka¿dy s¹d na
wniosek adwokata czy strony zainteresowanej
móg³ taki wniosek z³o¿yæ, a s¹d to podzieliæ, i wte-
dy postêpowanie to uleg³oby zawieszeniu i nie
s³u¿y³oby to ekonomice procesowej, która by³a,
jak mówi³ przedstawiciel ministerstwa, dyrekty-
w¹ naczeln¹. By³oby wrêcz odwrotnie. A to orze-
czenie przecie¿ podlega jeszcze kontroli instan-
cyjnej. W zwi¹zku z tym powstaje dylemat, czy
pójœæ za czternastoma krajami, czy pójœæ za dwo-
ma: Hiszpani¹ i Wêgrami. Wydaje mi siê, ¿e pó-
jœcie drog¹ orzekania w polskich s¹dach o tym, co
wynika z prawa miêdzynarodowego, w myœl przy-
wo³anej tu dyrektywy konstytucyjnej bardziej od-
powiada poszanowaniu przede wszystkim inte-
gralnoœci, odrêbnoœci i samodzielnoœci funkcjo-
nowania polskich s¹dów ni¿ zdawanie siê na pre-
judycjaln¹, czyli przes¹dzaj¹c¹ treœæ przes³anek
jurysdykcji Europejskiego Trybuna³u Sprawiedli-
woœci.

Proszê pamiêtaæ, ¿e je¿eli taki wniosek zostanie
w dobrej lub z³ej wierze z³o¿ony, to spowoduje
w zasadzie zawieszenie postêpowania, ale nie za-
wiesi przecie¿ biegu terminu przedawnienia, za-
równo karalnoœci, jak i orzecznictwa. Czêsto
sprawy s¹ bardzo skomplikowane i d³ugotrwa³e,
i takie œrodki mog¹ byæ u¿ywane zarówno w do-
brej wierze, jak i w z³ej, a ja – jako adwokat – wiem,
jak mo¿na siê pos³ugiwaæ tym instrumentem.
Dlatego wydaje mi siê – poniewa¿ jest to rozwi¹za-
nie fakultatywne, wiêc mo¿liwe s¹ tu poprawki –
¿e bardziej celowe by³oby pójœcie za Wêgrami i Hi-
szpani¹, a nie za tymi czternastoma krajam. Celo-
we zatem by³oby zast¹pienie przepisu oznaczone-
go lit. b, który mówi o wyborze wariantu, o tym, ¿e
ka¿dy s¹d w ka¿dej chwili mo¿e zawiesiæ postêpo-
wanie i wystêpowaæ z takich lub innych wzglêdów
do Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci,
rozwi¹zaniem, jakie przewidywa³oby, ¿e dopiero
wtedy, kiedy powstan¹ w¹tpliwoœci w polskich
s¹dach przy interpretacji prawa miêdzynarodo-
wego w tym zakresie, mo¿na skorzystaæ z mo¿li-
woœci procedury pytañ do Europejskiego Trybu-
na³u Sprawiedliwoœci. Taki wniosek pozwalam
sobie z³o¿yæ na rêce pana marsza³ka. Dziêkujê.

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

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
W³aœciwie moje wyst¹pienie wspó³brzmi z wy-

st¹pieniem pana senatora Andrzejewskiego. Ja

tylko chcia³bym podkreœliæ, ¿e wniosek, który z³o-
¿y³em na piœmie, zmierzaj¹cy do przyjêcia, ¿e tyl-
ko s¹dy, od których orzeczenia nie przys³uguje
œrodek odwo³awczy, maj¹ prawo wyst¹piæ z pyta-
niem prawnym do trybuna³u luksemburskiego,
motywujê tym, ¿e powinno siê dbaæ o pewn¹ sy-
stematykê, pewn¹ spójnoœæ prawa w zakresie ko-
rzystania z tego typu instrumentów, które – tak
jak ju¿ by³o powiedziane w pytaniu kierowanym
do pana ministra – maj¹ swój odpowiednik w pro-
cedurze krajowej. Mianowicie art. 390 § 1 kodek-
su postêpowania cywilnego stanowi, ¿e je¿eli pod-
czas rozpoznawania apelacji powstanie zagadnie-
nie prawne budz¹ce powa¿ne w¹tpliwoœci, to s¹d
mo¿e przedstawiæ to zagadnienie do rozstrzygniê-
cia S¹dowi Najwy¿szemu, odraczaj¹c rozpoznanie
sprawy. Wydaje mi siê, ¿e nasz krajowy ustawo-
dawca po dog³êbnym przemyœleniu tego przyj¹³
takie rozwi¹zanie – zreszt¹ jest to tradycja wyni-
kaj¹ca z procedury, z tego, co pamiêtam, nawet
przedwojennej – ¿e jedynie s¹d wy¿szej instancji
ma uprawnienie do kierowania zapytania praw-
nego do najwy¿szej instancji s¹dowej, jak¹ jest
w ramach postêpowania krajowego S¹d Najwy¿-
szy. W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e powinno siê za-
stosowaæ pewn¹ analogiê, je¿eli chodzi o mo¿li-
woœæ kierowania pytania prawnego do najwy¿szej
instancji s¹dowej, jaka wystêpuje w ramach pra-
wa Unii Europejskiej, czyli do Trybuna³u Spra-
wiedliwoœci w Luksemburgu.

Wydaje mi siê, ¿e bardziej celowe jest rozwi¹za-
nie, które pozwala na przyjêcie, ¿e jedynie s¹dy,
od których orzeczeñ nie przys³uguje krajowy œro-
dek odwo³awczy, maj¹ prawo wystêpowania z py-
taniem prawnym do trybuna³u w Luksemburgu.

Proszê pañstwa, chcia³bym równie¿ podkreœ-
liæ, ¿e wprawdzie jak na razie dwa pañstwa, czyli
Hiszpania i Wêgry, przewidzia³y takie rozwi¹za-
nie, czyli ¿e jedynie te s¹dy, od których orzeczeñ
nie przys³uguj¹ odwo³ania, maj¹ prawo kierowaæ
te pytania prawne, a du¿a czêœæ pañstw przyjê³a
zasadê, ¿e ka¿dy s¹d, bez wzgl¹du na to, jakiej in-
stancji, ma prawo kierowaæ to pytanie, ale trzeba
zwróciæ uwagê na to, ¿e w ró¿nych pañstwach ist-
niej¹ ró¿ne terminy przedawnienia œcigania prze-
stêpstw. S¹ i takie pañstwa jak na przyk³ad Wiel-
ka Brytania, gdzie w ogóle nie ma terminu przeda-
wnienia. W zwi¹zku z tym te pañstwa, w których
w ogóle nie ma przedawnienia, tak jak na przy-
k³ad Wielka Brytania, albo w których termin prze-
dawnienia jest bardzo d³ugi, mog¹ sobie pozwoliæ
na to, ¿eby s¹d ka¿dej instancji móg³ kierowaæ te-
go typu pytania prawne, bo nie ma ryzyka, ¿e na-
st¹pi przedawnienie œcigania, co u nas niestety
wystêpuje, bo w przypadku drobniejszych prze-
stêpstw mamy przedawnienie œcigania zaledwie
piêcioletnie. Dlatego skierowanie teraz pytania
prawnego do trybuna³u w Luksemburgu, gdzie
rozpoznanie sprawy œrednio trwa oko³o osiemna-
stu miesiêcy – wprawdzie jest nadzieja, ¿e bêdzie
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to przyspieszone – rodzi powa¿ne ryzyko, ¿e na-
st¹pi przedawnienie. I to jest jeden argument za
tym, ¿eby to uprawnienie daæ tylko s¹dom wy¿-
szych instancji, od których orzeczenia nie przy-
s³uguje odwo³anie.

Po drugie, znaj¹c ¿ycie, obawiam siê, ¿e nasze
s¹dy pierwszej instancji, je¿eli bêd¹ mia³y mo¿li-
woœæ uchylenia siê od merytorycznego rozpozna-
nia sprawy, bo bêd¹ mog³y skierowaæ pytanie pra-
wne, bardzo czêsto bêd¹ z tej mo¿liwoœci korzy-
sta³y. Wygodniej jest nie rozpoznawaæ sprawy,
skierowaæ pytanie prawne, nie biedziæ siê z usta-
laniem stanu faktycznego, co jest najtrudniej-
szym elementem pracy sêdziego i najbardziej pra-
coch³onnym. Widzimy, ¿e czasami s¹dy bardzo
pochopnie zwracaj¹ akty oskar¿enia, chocia¿by
w tej ostatniej sprawie, gdy s¹d powiedzia³, ¿e
warto by przes³uchaæ pani¹ premier Thatcher
w sprawie pana genera³a Jaruzelskiego. To jest
kliniczny przyk³ad tego, co czasami s¹dy mog¹ ro-
biæ, gdy maj¹ pewne instrumentarium, z którego
korzystaj¹ w sposób niew³aœciwy.

Dlatego pozwoli³em sobie z³o¿yæ na piœmie po-
prawkê, ¿eby jedynie w zakresie, o jakim mowa
w art. 35 ust. 3 lit. a Traktatu o Unii Europejskiej,
Polska podda³a siê orzecznictwu tego trybuna³u,
a wiêc ¿eby jedynie s¹dy wy¿szej instancji mog³y
kierowaæ pytania prawne do tego¿ trybuna³u.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Wobec tego zamykam dyskusjê.
W trakcie dyskusji dwaj senatorowie zg³osili

wnioski o charakterze legislacyjnym. W zwi¹zku
z tym, zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Sena-
tu, proszê Komisjê Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci oraz Komisjê Spraw Zagranicznych
o ustosunkowanie siê do przedstawionych w toku
debaty nad tym punktem wniosków i przygotowa-
nie wspólnego sprawozdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o upowa¿nieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej do z³o¿enia oœwiadczenia o uznaniu w³aœci-
woœci Trybuna³u Sprawiedliwoœci Wspólnot Eu-
ropejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu
o Unii Europejskiej zostanie przeprowadzone pod
koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpie-
czeniu spo³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Pol-
sk¹ a Kanad¹, podpisanej w Warszawie dnia
2 kwietnia 2008 r.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zo-
sta³a uchwalona przez Sejm na dwudziestym
posiedzeniu w dniu 25 lipca 2008 r. Do Senatu
zosta³a przekazana w dniu 29 lipca 2008 r. Mar-
sza³ek Senatu w tym¿e dniu, zgodnie z art. 68
ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Ko-
misji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz do Ko-
misji Spraw Zagranicznych. Komisje po rozpa-
trzeniu ustawy przygotowa³y swoje sprawozda-
nia w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 225, a sprawozdania komisji
w drukach nr 225A i 225B.

Poproszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Poli-
tyki Spo³ecznej, senatora Piotra Kaletê, o zabra-
nie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pragnê z³o¿yæ sprawozdanie z posiedzenia Ko-

misji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, które odby³o
siê w dniu wczorajszym. Przedmiotem prac komi-
sji by³a ustawa o ratyfikacji umowy o zabezpiecze-
niu spo³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Kanad¹, podpisanej w dniu 2 kwietnia 2008 r.,
w pamiêtnym dniu.

Celem ustawy jest wyra¿enie przez parlament
zgody na ratyfikacjê przez prezydenta Rzeczypo-
spolitej umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym
miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Kanad¹. Umowa
ma na celu zapewnienie koordynacji systemów
ubezpieczenia spo³ecznego i opiera siê na czte-
rech podstawowych zasadach takiej koordynacji:
zasadzie równego traktowania, zasadzie swobo-
dnego transferu œwiadczeñ, zasadzie jednoœci
stosowanego ustawodawstwa, a tak¿e zasadzie
sumowania okresów ubezpieczenia, okresów za-
trudnienia. Postanowienia umowy bêd¹ mia³y za-
stosowanie do pracowników i osób pracuj¹cych
na w³asny rachunek, które podlegaj¹ ubezpiecze-
niu spo³ecznemu na terytorium ka¿dej ze stron,
jak równie¿ cz³onków ich rodzin i innych osób up-
rawnionych. Umowa wprowadza w odniesieniu
do danej pracy wykonywanej na terytorium stro-
ny zasadê obowi¹zywania ustawodawstwa tej
strony.

Umowa ta zosta³a zawarta na czas nieokreœ-
lony, a w wypadku wypowiedzenia umowy jej
postanowienia bêd¹ mia³y zastosowanie do up-
rawnieñ nabytych w okresie jej obowi¹zywania.

Ustawa jest projektem rz¹dowym, który by³
przedmiotem prac komisji sejmowych: Komisji
Polityki Spo³ecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw
Zagranicznych. Sejm uchwali³ t¹ ustawê w dniu
25 lipca bie¿¹cego roku.
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Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej jedno-
g³oœnie i bez poprawek przyjê³a ustawe i projekt
niniejszej uchwa³y. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Wobec tego poproszê jeszcze sprawozdawcê

Komisji Spraw Zagranicznych, pana senatora Ja-
nusza Rachonia, o zabranie g³osu i przedstawie-
nie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy.

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym jedynie dodaæ, ¿e równie¿ Komisja

Spraw Zagranicznych w dniu wczorajszym zajmo-
wa³a siê tym projektem.

Uzupe³niaj¹c wyst¹pienie przedmówcy,
chcia³bym podkreœliæ, ¿e w zakresie œwiadczeñ
emerytalno-rentowych umowa przes¹dza, ¿e up-
rawnienia do tych œwiadczeñ bêd¹ ustalane z uw-
zglêdnieniem ³¹cznych okresów ubezpieczenia
przebytych w obu pañstwach. Koszty ustalonych
œwiadczeñ obci¹¿aj¹ instytucje ubezpieczeniowe
Polski i Kanady proporcjonalnie do okresów ubez-
pieczenia przebytych w danych pañstwach. Co
wiêcej, zakres przedmiotowy umowy obejmuje po
stronie polskiej, oprócz emerytur i rent, tak¿e
œwiadczenia z tytu³u wypadków przy pracy lub
chorób zawodowych oraz zasi³ków pogrzebowych.
Ponadto podczas dyskusji otrzymaliœmy wyjaœ-
nienia, ¿e te œwiadczenia bêd¹ transferowane za-
równo z Kanady do Polski, jak i z Polski do Kana-
dy. Co wiêcej, nie ma tu znaczenia obywatelstwo
osoby, której te œwiadczenia przys³uguj¹.

Komisja Spraw Zagranicznych jednomyœlnie
popar³a ustawê i zwraca siê do Wysokiej Izby o to,
aby projekt uchwa³y w tej sprawie przyj¹æ bez po-
prawek.

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 senatorów sprawozdawców.

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

Wobec tego przypominam, ¿e rozpatrywana
ustawa by³a rz¹dowym projektem ustawy. Do re-
prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zostali upowa¿nieni minister
spraw zagranicznych oraz minister pracy i polity-
ki spo³ecznej.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo-
g¹ zabraæ obecni na posiedzeniu przedstawiciele
rz¹du.

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

Na sali s¹, jak widzê, podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Spraw Zagranicznych, pan Andrzej
Kremer, oraz podsekretarz stanu w Minister-
stwie Pracy i Polityki Spo³ecznej, pan Rados³aw
Mleczko.

Czy panowie chcieliby coœ dodaæ?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-

granicznych Andrzej Kremer: Panie Marsza³ku,
sprawozdawcy tak dog³êbnie wszystko wyjaœnili,
¿e dziêkujemy uprzejmie.)

Dziêkujê bardzo.
Czy wobec tego ktoœ z pañstwa chcia³by zadaæ

jakieœ pytanie przedstawicielom rz¹du? Równie¿
nie widzê chêtnych.

Wobec tego otwieram dyskusjê.
Do dyskusji nikt siê nie zapisa³.
W zwi¹zku z tym, zgodnie z art. 52 ust. 2 Regu-

laminu Senatu, zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym
miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Kanad¹, podpi-
sanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r., zosta-
nie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Se-
natu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpie-
czeniu spo³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Pol-
sk¹ a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisa-
nej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym posiedze-
niu w dniu 25 lipca 2008 r. Do Senatu zosta³a
przekazana w dniu 29 lipca 2008 r. Marsza³ek Se-
natu w tym¿e dniu, zgodnie z art. 68 ust. 1 regula-
minu, skierowa³ j¹ do Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej oraz Komisji Spraw Zagranicznych.
Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³y
swoje sprawozdania w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 226, a sprawozdania komisji
w drukach nr 226A i 226B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej, senatora Piotra Kaletê, o zabranie
g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rodziny

i Polityki Spo³ecznej odbytego w dniu wczoraj-
szym dotycz¹cego przedmiotowej ustawy jest bar-

17. posiedzenie Senatu w dniu 6 sierpnia 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy

o zabezpieczeniu spo³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Stanami Zjednoczonymi Ameryki… 57

(senator P. Kaleta)



dzo podobne do sprawozdania w sprawie ustawy,
któr¹ omawialiœmy chwilê temu.

Wysoka Izbo, celem ustawy jest wyra¿enie
przez parlament zgody na ratyfikacjê przez prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej umowy o zabez-
pieczeniu spo³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹
Polsk¹ a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, pod-
pisanej w dniu 2 kwietnia bie¿¹cego roku.

Przedmiotowa umowa miêdzynarodowa ma za-
pewniæ koordynacjê systemów zabezpieczenia
spo³ecznego pomiêdzy umawiaj¹cymi siê strona-
mi, uwzglêdniaj¹c standardy miêdzynarodowe
w dziedzinie zabezpieczenia spo³ecznego oraz
podstawowe zasady, takie jak: równego traktowa-
nia, swobodnego eksportu œwiadczeñ, jednoœci
stosowanego prawa oraz sumowania okresów
ubezpieczenia.

Podmiotowy zakres umowy obejmuje osoby,
które podlegaj¹ lub podlega³y ustawodawstwu je-
dnej lub obu stron, a tak¿e cz³onków ich rodzin.
Regulacja zapobiega przypadkom podwójnego
ubezpieczenia osób pracuj¹cych w jednym z pañ-
stw oraz przypadkom braku ubezpieczenia spo³e-
cznego, czyli chodzi tu o kolizje pozytywn¹ i nega-
tywn¹ przepisów ustawowych, umo¿liwia trans-
fer œwiadczeñ dla osób uprawnionych zamieszku-
j¹cych na terytorium drugiego pañstwa strony
oraz umo¿liwia sumowanie okresów ubezpiecze-
nia nabytych zgodnie z prawodawstwem ka¿dego
z pañstw.

Rz¹dowy projekt tej ustawy o ratyfikacji umo-
wy o zabezpieczeniu spo³ecznym by³ przedmiotem
prac komisji sejmowych: Komisji Polityki Spo³e-
cznej i Rodziny oraz Komisji Spraw Zagranicz-
nych i zosta³ uchwalony przez Sejm na posiedze-
niu w dniu 25 lipca bie¿¹cego roku w brzmieniu
przedstawionym w druku.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej jedno-
g³oœnie zwraca siê do Wysokiej Izby o przyjêcie tej-
¿e ustawy bez poprawek. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê o zabranie g³osu pani¹ senator Dorotê

Arciszewsk¹-Mielewczyk.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Spraw Zagra-

nicznych przedstawiæ sprawozdanie dotycz¹ce
ustawy o ratyfikacji umowy o zabezpieczeniu spo-

³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Stana-
mi Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w War-
szawie dnia 2 kwietnia 2008 r. Komisja zajê³a siê
t¹ kwesti¹ w dniu wczorajszym.

Przypomnê mo¿e, bo to jest bardzo wa¿ne, jakie
s¹ cel i przedmiot ustawy, mimo ¿e niektóre kwe-
stie ju¿ by³y przedstawione przez pana senatora
Kaletê.

Przedmiotowa umowa miêdzynarodowa ma
zapewniæ przede wszystkim koordynacjê syste-
mów zabezpieczenia spo³ecznego miêdzy uma-
wiaj¹cymi siê stronami, uwzglêdniaj¹c standar-
dy miêdzynarodowe w dziedzinie zabezpiecze-
nia spo³ecznego oraz podstawowe zasady, o któ-
rych by³a mowa, czyli równego traktowania,
swobodnego eksportu œwiadczeñ, jednoœci sto-
sowanego prawa oraz sumowania okresów
ubezpieczenia.

Podmiotowy zakres umowy obejmuje osoby,
które podlegaj¹ lub podlega³y ustawodawstwu
jednej lub obu stron, a tak¿e cz³onków ich ro-
dzin. Zakres przedmiotowy umowy po stronie
polskiej obejmuje nastêpuj¹ce œwiadczenia:
emerytury, renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy,
renty rodzinne, jednorazowe odszkodowania
oraz renty z tytu³u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych, a tak¿e zasi³ki pogrzebowe, a po
stronie amerykañskiej obejmuje œwiadczenia
przys³uguj¹ce na podstawie przepisów prawa re-
guluj¹cych federalny system ubezpieczeñ eme-
rytalnych, rodzinnych oraz z tytu³u niezdolnoœci
do pracy.

Regulacja zapobiega przypadkom podwójnego
ubezpieczenia – jak ju¿ o tym by³a mowa – osób
pracuj¹cych w jednym z pañstw oraz przypadkom
braku ubezpieczenia spo³ecznego, umo¿liwia
transfer œwiadczeñ dla osób uprawnionych za-
mieszkuj¹cych na terytorium drugiego pañstwa
strony oraz umo¿liwia sumowanie okresów ubez-
pieczenia, co jest równie¿ bardzo wa¿ne, naby-
tych zgodnie z prawodawstwem ka¿dego z pañstw
stron.

Oczywiœcie zakres uregulowañ umowy oraz
brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej wskazuj¹ na to, ¿e zwi¹zanie siê umo-
w¹ przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ powinno nast¹piæ
w drodze ratyfikacji za uprzedni¹ zgod¹ wyra¿on¹
w ustawie.

Umow¹ zainteresowana jest liczna, dziesiê-
ciomilionowa Polonia, która jest aktywnie zaan-
ga¿owana w d¹¿enie do jej zawarcia. W Rzeczpo-
spolitej ¿yje co najmniej osiemset osób, które
w obecnym stanie prawnym nie otrzymuj¹
œwiadczeñ ze Stanów Zjednoczonych, do któ-
rych s¹ uprawnione. Umowa zawiera równie¿
dobre rozwi¹zania dla amerykañskich i pol-
skich podmiotów gospodarczych, poniewa¿
zniesienie podwójnego op³acania sk³adek zna-
cz¹co poprawi warunki inwestycji w obu pañ-
stwach.
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Wed³ug danych szacunkowych, a dane te s¹
opracowane przez Departament Statystyki Zak³a-
du Ubezpieczeñ Spo³ecznych, pod tytu³em „Sza-
cunek skutków finansowych transferu œwiadczeñ
emerytalno-rentowych z Polski do Stanów Zje-
dnoczonych”, styczeñ 2005, a wiêc parê lat temu –
transza w pierwszym roku bêdzie wynosiæ
146,5 miliona z³, a w nastêpnym roku 299,8 mi-
liona z³.

Komisja jednog³oœnie opowiedzia³a siê za raty-
fikacj¹ umowy. Jednak by³oby nieuczciwe, gdy-
bym jako senator sprawozdawca nie napomknê-
³a o tym, i¿ my, cz³onkowie komisji – ale dotyczy
to ca³ego parlamentu, pos³ów i senatorów – do-
stajemy listy od Polonii, która kieruje do nas
wszelkie w¹tpliwoœci czy zapytania, w³aœciwie
pytania techniczne, dotycz¹ce konkretnych roz-
wi¹zañ w konkretnych przypadkach. My pozwo-
liliœmy sobie przekazaæ te pisma pani minister
i czekamy na odpowiedŸ. To dotyczy konkret-
nych osób, to s¹ konkretne sprawy, konkretne
adresy. Jako sprawozdawca chcia³abym napo-
mkn¹æ, ¿e jedn¹ z takich spraw jest to, i¿ w Sta-
nach wielu Polaków przebywa³o i przebywa niele-
galnie, pracuj¹c bez zezwolenia na pracê, jednak
nie zwalnia ich to, w myœl obowi¹zuj¹cego w Sta-
nach Zjednoczonych prawa, od obowi¹zku p³a-
cenia sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne. Po
osi¹gniêciu wieku emerytalnego mog¹ oni otrzy-
maæ emeryturê amerykañsk¹, ale tylko w przy-
padku powrotu do Polski. Staraj¹ siê o ni¹ wów-
czas za poœrednictwem konsulatu amerykañ-
skiego w Polsce. W dodatku 90% tej emerytury
jest pomniejszane o trzydziestoprocentowy po-
datek. Czy w œwietle postanowieñ umowy osoby
te bêd¹ mog³y otrzymywaæ emeryturê w Stanach
Zjednoczonych bez koniecznoœci wyjazdu do Pol-
ski i czy w tej sytuacji bêdzie mia³ zastosowanie
art. 7 ust. 2 umowy? To nas, senatorów, te¿ nur-
towa³o na posiedzeniu komisji i ja jako sprawo-
zdawca czujê siê w obowi¹zku powiedzieæ pañ-
stwu o tym.

Dostaliœmy równie¿ listy z pytaniami o konsul-
tacje i zbieranie opinii od przebywaj¹cych w Sta-
nach Polaków, którzy na co dzieñ maj¹ do czynie-
nia z ró¿nymi ograniczeniami stosowanymi przez
administracjê Social Security. Sk¹d, poprzez ja-
kie organizacje uzyskiwali pañstwo te opinie? My
jako senatorowie – uwa¿am, ¿e jako sprawozdaw-
ca równie¿ mam obowi¹zek o tym powiedzieæ – je-
steœmy zobowi¹zani odpowiedzieæ naszym roda-
kom na te pytania.

Tak ¿e komisja przyjê³a tê umowê jednog³oœnie,
wnosimy o jej ratyfikacjê, niemniej jednak pozo-
staj¹ pewne pytania, na które chcielibyœmy uzys-
kaæ odpowiedzi. W akcie, który pan prezydent bê-
dzie podpisywa³, jest mowa o tym, ¿e umowa bê-
dzie niezmiennie zachowywana. Co to oznacza?

Mam te¿ takie pytania. Czy to znaczy, ¿e je¿eli
s¹ jakieœ niedoci¹gniêcia, to ona bêdzie zmienia-
na? Czy jest jeszcze szansa na jej udoskonalenie?
Takie pytania chcia³am przedstawiæ jako senator
sprawozdawca. Spraw mo¿e by³oby wiêcej, ale,
jak mówiê, kierunkowo jesteœmy za ratyfikacj¹.

Tyle mia³am do powiedzenia, Panie Marsza³ku.
Dziêkujê bardzo.

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 senatorów sprawozdawców.

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

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³o
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezento-
wania stanowiska rz¹du w toku prac parla-
mentarnych zostali upowa¿nieni minister
spraw zagranicznych oraz minister pracy i poli-
tyki spo³ecznej.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo-
g¹ zabraæ obecni na posiedzeniu przedstawiciele
rz¹du. Obecni s¹ minister Kremer z Ministerstwa
Spraw Zagranicznych i minister Mleczko z Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej.

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

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Andrzej Kremer:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym ustosunkowaæ siê do trzech kwe-

stii.
Pierwsza sprawa to teza o znaczeniu tej umo-

wy. Rzeczywiœcie jest tak, ¿e od szeregu lat Stany
Zjednoczone s¹ atrakcyjnym kierunkiem migra-
cji z Polski, g³ównie migracji zarobkowej. Jest tak
od dziesiêcioleci, mo¿na by pewnie policzyæ, ¿e
ju¿ od dobrze ponad stu lat. Mo¿e nie przesadzaj-
my ze stuleciami, bo pañstwo amerykañskie nie
jest a¿ tak stare, ¿eby to siê tak kszta³towa³o hi-
storycznie.

Ta umowa to jest znacz¹cy postêp w zaliczaniu
okresów pracy osób, które pracowa³y w Stanach
Zjednoczonych. I bardzo bym prosi³, aby rozpa-
trywaæ to tak¿e z takiej perspektywy. Byæ mo¿e ta
umowa, jak ka¿dy akt prawny, nie jest w stanie
sprostaæ oczekiwaniom w ka¿dej sytuacji indywi-
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dualnej i nie jest w stanie zaspokoiæ ka¿dego rosz-
czenia, które powstaje. Fakt, ¿e jakieœ osoby kie-
ruj¹ zapytania, mo¿e wynikaæ zarówno z chêci po-
siadania wiedzy, jak kszta³tuje siê sytuacja w ich
konkretnym przypadku, jak i po prostu z niezado-
wolenia, ¿e sprawa ich indywidualnego przypad-
ku nie zosta³a rozstrzygniêta. Ale nie ma takich
aktów prawnych, które s¹ w stanie uj¹æ wszystkie
mo¿liwe przypadki, wszystko rozstrzygn¹æ.
W tym kontekœcie warto…

Chcia³bym siê odnieœæ do tezy pani senator
sprawozdawcy odnoœnie do legalnoœci pobytu.
W zasadzie ¿adne pañstwo nie mo¿e zapisaæ
w umowie miêdzynarodowej mo¿liwoœci ³ama-
nia podstawowej zasady legalizmu, takiej jak
uznawanie nielegalnego pobytu. Nie moglibyœ-
my tego oczekiwaæ od naszego partnera.
W zwi¹zku z tym osoby, które z takich czy in-
nych przyczyn przebywa³y w Stanach Zjedno-
czonych nielegalnie, musz¹ liczyæ siê z pewnymi
wynikaj¹cymi z tego konsekwencjami. Ta umo-
wa zapewnia im jedno pozytywne rozwi¹zanie,
mianowicie takie, ¿e okresy sk³adkowe zostan¹
im zaliczone i bêd¹ dla nich jak gdyby podstaw¹
do naliczania œwiadczeñ emerytalnych. Jednak
umowa o zabezpieczeniu spo³ecznym nie mo¿e
gwarantowaæ prawa pobytu w Stanach Zjedno-
czonych lub prawa powrotu do Stanów Zjedno-
czonych…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie
o to chodzi, Panie Ministrze.)

Nie, ja tylko t³umaczê, jak to wygl¹da od strony
formalnoprawnej.

I tak jest dla nich korzystne to, ¿e te okresy bê-
d¹ im zaliczone, gdy póŸniej bêd¹ siê starali
o emeryturê na terenie Rzeczypospolitej Polski.

I wreszcie co do kwestii klauzul ratyfikacyj-
nych czy tekstu, instrumentu ratyfikacyjnego…
Ja mia³em ju¿ okazjê wyjaœniaæ to przy jednej
z poprzednich ratyfikacji, ale pozwolê sobie po-
wtórzyæ.

Otó¿ klauzula ratyfikacyjna ukszta³towana
przez praktykê prawa miêdzynarodowego publi-
cznego dotyczy tak¿e tego tekstu umowy. Ta umo-
wa bêdzie zachowywana niezmiennie tak d³ugo,
a¿ nie zostanie albo wypowiedziana, albo zmienio-
na. Czyli je¿eli strony w toku praktyki uznaj¹, ¿e
s¹ przypadki wymagaj¹ce odmiennej regulacji,
uzupe³nienia lub zmiany poszczególnych zapi-
sów, to dojdzie do zmiany tych zapisów za zgod¹
obu stron, a nastêpnie do odpowiednio okreœlonej
w prawie wewnêtrznym procedury ratyfikacyjnej
dotycz¹cej tych zmienionych zapisów. Wtedy ta
klauzula znowu bêdzie taka sama i bêdzie tak sa-
mo brzmia³a. A wiêc teza o niezmiennoœci jest tez¹
o niezmiennoœci tej umowy do momentu, kiedy
ona nie zostanie zmieniona lub wypowiedziana.
Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
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.

Z pytaniem zg³osi³a siê pani senator Arciszew-
ska-Mielewczyk, proszê bardzo.

Potem pan senator Zaj¹c i pan senator Kor-
fanty.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Ja mam pytania, tylko nie wiem… Wydaje mi

siê, ¿e to jest… To ju¿ pañstwo zdecydujecie, czy
to s¹ pytania do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
³ecznej, czy do Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych. Prosi³abym o odpowiedŸ przedstawicieli
rz¹du.

Pierwsze pytanie. Art. 7 ust. 1 umowy stanowi,
¿e w³aœciwa instytucja uwzglêdnia okresy ubez-
pieczenia przebyte zgodnie z przepisami prawa
drugiej strony. Czy oznacza to, ¿e uwzglêdniane
s¹ wszystkie okresy uzyskane w ka¿dym z krajów,
czy tylko okresy wystarczaj¹ce do otrzymania
emerytury w jednym lub w drugim kraju? Na
przyk³ad w Stanach Zjednoczonych mê¿czyzna
uzyska³ trzydzieœci dwa kwarta³y, czyli osiem lat,
a w Polsce ten¿e sam mê¿czyzna, urodzony przed
1 stycznia 1949 r., przepracowa³ czternaœcie lat.
W Stanach do otrzymania emerytury wystarczy
dziesiêæ lat, w Polsce dwadzieœcia piêæ lub dwa-
dzieœcia. Czy w zwi¹zku z tym mê¿czyŸnie zamie-
szka³emu w Stanach Zjednoczonych zostanie za-
liczone z polskiego sta¿u pracy pe³ne czternaœcie
lat, czyli piêædziesi¹t szeœæ kwarta³ów, i podstaw¹
przyznania emerytury w Stanach Zjednoczonych
bêdzie ³¹cznie osiemdziesi¹t osiem kwarta³ów,
czy zostanie mu doliczone tylko brakuj¹ce osiem?

I drugie pytanie. Czy rz¹dowi wiadomo, ¿e jeœli
Polak przebywaj¹cy w Stanach otrzymuje emery-
turê i polsk¹, i amerykañsk¹, to administracja
Stanów Zjednoczonych potr¹ca z emerytury
amerykañskiej do 50% równowartoœci otrzymy-
wanej przez niego polskiej emerytury na mocy
aktu prawnego o nazwie „Windfall Elimination
Provision”? Czy sprawa ta by³a omawiana, a je¿e-
li tak, to dlaczego nie wprowadzono zapisu o eli-
minacji tych potr¹ceñ? Je¿eli tej sprawy nie
omawiano i nie by³a ona znana rz¹dowi, to czy
nie nale¿a³oby uzupe³niæ umowy o odpowiedni
zapis likwiduj¹cy tê niekorzystn¹ sytuacjê? Do-
konywanie tych potr¹ceñ przez stronê amery-
kañsk¹ budzi wielkie rozgoryczenie wœród Pola-
ków. W ostatnich tygodniach jest to bardzo go-
r¹cy temat w polonijnych mediach, gdy¿ liczono,
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¿e umowa zlikwiduje mo¿liwoœæ dokonywania
tych potr¹ceñ. Prowadzona jest akcja protesta-
cyjna, zbierane s¹ podpisy, a adresatem tej akcji
maj¹ byæ w³adze polskie i amerykañskie. Umowa
w art. 21 przewiduje mo¿liwoœæ jej zmiany, uzu-
pe³nienia lub rozszerzenia. Czy ewentualne wy-
negocjowanie zmian w tym zakresie by³oby mo¿-
liwe jeszcze przed ratyfikacj¹, a je¿eli nie, to czy
rz¹d przewiduje podjêcie dzia³añ w celu uzu-
pe³nienia umowy o taki zapis?

Odniosê siê jeszcze do odpowiedzi pana mini-
stra w zwi¹zku z moim pytaniem. Ja nie mówiê
o legalizacji pracy Polaków, którzy tam pracuj¹
nielegalnie… Pobytu, pobytu. Mnie chodzi³o o to,
¿e mimo nielegalnego pobytu maj¹ oni obowi¹zek
p³acenia do Social Security. I czy to jest tak, ¿e mi-
mo i¿ ktoœ jest tam nielegalnie – a p³aci te pieni¹¿-
ki – to nie ma to znaczenia dla emerytury, która
bêdzie mu naliczana, i wp³ywu na ni¹? Mnie nie
chodzi³o o legalizacjê pobytu, tylko o zwi¹zek p³a-
cenia pieniêdzy z naliczaniem emerytury.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:

Panie Przewodnicz¹cy! Szanowni Pañstwo! Pa-
ni Senator!

Postaram siê odpowiedzieæ na te pytania
w skrócie, zacznê jednak od pewnej istotnej spra-
wy, dotycz¹cej samej metody przygotowywania
takiej umowy.

Jak ju¿ mówi³ pan minister, nie da siê w takiej
umowie zawrzeæ wszystkich przypadków szczegó-
³owych. Ta umowa przygotowywana by³a w opar-
ciu zarówno o ogólne analizy spo³eczne i potrzeby
ca³ych œrodowisk, jak i o te wnioski indywidualne.
Jeden z takich listów pani senator ³askawa by³a
przekazaæ nam podczas posiedzenia komisji
w dniu wczorajszym. Oczywiœcie myœmy ju¿ pod-
jêli dzia³ania maj¹ce na celu wyjaœnienie tych
okolicznoœci. Jeœli jednak chodzi o potr¹cenia do-
konywane przez Social Security, to s¹ to potr¹ce-
nia dokonywane na podstawie prawa amerykañ-
skiego. Nasza dwustronna umowa w oczywisty
sposób nie mo¿e zmieniaæ i kszta³towaæ prawa
wewnêtrznego innego kraju i w zwi¹zku z tym nie
mog¹ znaleŸæ siê w niej zapisy dotycz¹ce prawa
amerykañskiego.

Pyta³a pani równie¿ o ten okres do naliczeñ, do
wyp³at œwiadczeñ wynikaj¹cych z zabezpieczenia

spo³ecznego. Otó¿ do uzyskania prawa do takiego
œwiadczenia brany jest pod uwagê okres niezbêd-
ny. Je¿eli zaœ chodzi o wysokoœæ naliczenia, to jest
to okres, który zosta³ wypracowany odpowiednio
w poszczególnych krajach.

Tak ¿e te indywidualne sygna³y oczywiœcie s¹
przez nas rozpatrywane. One by³y uwzglêdniane
wczeœniej, bêd¹ te¿ uwzglêdniane w przysz³oœci.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Czy
mogê prosiæ o pisemn¹ odpowiedŸ na te dwa pyta-
nia?)

Tak, oczywiœcie. Bardzo proszê.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Jeœli

potrzebna jest ich treœæ, to ja bardzo chêtnie j¹ pa-
nu udostêpniê.)

Oczywiœcie, Pani Senator, oczywiœcie. Prosimy
równie¿ o te kolejne wnioski. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Zaj¹c, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym kontynuowaæ myœl pani senator

sprawozdawcy, poniewa¿ z uwagi na g³osy p³y-
n¹ce od Polonii amerykañskiej mam kilka pytañ
do pana ministra.

Pierwsze. Wiadomo, ¿e na wysokoœæ otrzymy-
wanej emerytury ma wp³yw nie tylko przepraco-
wany okres, ale tak¿e wysokoœæ zarobków osi¹ga-
nych od czasu zatrudnienia. Je¿eli wyp³ata eme-
rytury wynikaj¹cej z po³¹czenia okresów polskich
i amerykañskich bêdzie mia³a miejsce w Polsce, to
w jaki sposób przeliczane bêd¹ zarobki uzyskane
w okresie zatrudnienia w USA? I odwrotnie, je¿eli
wyp³ata bêdzie mia³a miejsce w USA, to jak przeli-
czane bêd¹ zarobki uzyskane w Polsce, i jak
w zwi¹zku z tym wyliczana bêdzie wysokoœæ eme-
rytury?

Kolejne pytanie. Czy po wejœciu w ¿ycie umowy
bêdzie mo¿liwe uzyskanie dwóch odrêbnych eme-
rytur w ka¿dym kraju w sytuacji, kiedy dana oso-
ba w ka¿dym z krajów osi¹gnê³a okresy wystar-
czaj¹ce do otrzymania emerytury, bez konieczno-
œci zaliczania okresów z obu krajów?

I przypomnê pytanie pani senator Arciszew-
skiej, na które nie by³o do tej pory odpowiedzi. Ja
rozumiem, ¿e proces przygotowania umowy to
jest proces trwaj¹cy jakiœ czas, ¿e wielu spraw
nie da siê szczegó³owo opisaæ, bo ¿ycie weryfikuje
pewne stany faktyczne… Ale czy przed podpisa-
niem umowy mia³y miejsce jakiekolwiek konsul-
tacje, czy zbierano opinie od przebywaj¹cych
w USA Polaków, którzy na co dzieñ maj¹ do czy-
nienia z ró¿nymi ograniczeniami stosowanymi
przez administracjê Social Security? Je¿eli tak,
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to jakie organizacje to robi³y, jakie to by³y opinie
i czy te opinie by³y uwzglêdniane w negocjacjach
nad ostateczn¹ treœci¹ umowy? Je¿eli w tej chwi-
li trudno jest panu, Panie Ministrze, szczegó³owo
odpowiedzieæ na te pytania, to te¿ proszê o odpo-
wiedŸ na piœmie.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:
Postaram siê odpowiedzieæ na te pytania, na

które odpowiedŸ jest mo¿liwa w tej chwili, a je¿eli
chodzi o pozosta³e, to rzeczywiœcie przyjmiemy
tryb odpowiedzi pisemnej.

Je¿eli chodzi o to przeliczanie zarobków, to nie
bêdzie tego przeliczania, dlatego ¿e za okres wy-
pracowany w Polsce po prostu bêd¹ wyp³acane
pieni¹dze na podstawie okresu wypracowanego
w Polsce, a za okres przepracowany w Stanach
Zjednoczonych bêd¹ wyp³acane pieni¹dze na
podstawie okresu przepracowanego w Stanach
Zjednoczonych, w odpowiedniej walucie i wyso-
koœci wynikaj¹cej z tego okresu, który zosta³ prze-
pracowany.

Jeœli chodzi o tryb konsultacji, które odbywa³y
siê w poprzednich latach, w roku 2006 czy w ro-
ku 2005, to rzeczywiœcie chcia³bym zebraæ infor-
macje na ten temat. Jeœli chodzi o umowê, to nam
przypad³ w udziale etap realizacyjny, ale oczywi-
œcie informacjê na temat tych konsultacji posta-
ramy siê przygotowaæ.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Jeszcze pytanie analogiczne do pytania pani

senator. Czy bêdziemy mogli otrzymaæ szczegó³o-
w¹ odpowiedŸ na te pytania?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Rados³aw Mleczko: Tak, oczywi-
œcie, bardzo proszê.)

Dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Rados³aw Mleczko: Dziêkujê bar-
dzo.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pan senator Korfanty. Proszê bardzo.
Pani senator Fetliñska bêdzie nastêpna.

Senator Bronis³aw Korfanty:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Ja chcia³bym zadaæ panu dwa pytania.
W Stanach Zjednoczonych emerytury do kwoty

25 tysiêcy dolarów rocznie nie s¹ opodatkowane. Za
rz¹dów pana premiera Belki podjêto rozmowy o za-
warciu umowy, by emerytury Polaków mieszka-
j¹cych w USA, po ich przyjeŸdzie na tak zwane stare
lata do Polski, nie by³y opodatkowane. Czy rz¹d roz-
wa¿a ponowne podjêcie takich rozmów? Ta sprawa
budzi wielkie rozgoryczenie u Polonii i stanowi, jak
myœlê, barierê utrudniaj¹c¹ powrót do Polski.

I drugie pytanie. Panie Ministrze, z tego, co mi
wiadomo, jednoczeœnie z umow¹ podpisane zo-
sta³o porozumienie administracyjne konieczne
do naliczania emerytur. Chcia³bym zapytaæ, dla-
czego treœæ tego porozumienia nie jest znana. Dla-
czego nie zosta³o ono do³¹czone do przedstawio-
nej Senatowi umowy i dlaczego nie zamieszczono
go na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³e-
cznej czy te¿ Senatu? Myœlê, ¿e dla w³aœciwego
zrozumienia zapisów tej umowy niezbêdne jest
zapoznanie siê z tym porozumieniem, tak jak po-
wiedzia³ tu pan senator Zaj¹c. Gdzie mo¿na siê
zapoznaæ z tym porozumieniem? To jest podsta-
wowe pytanie. Dziêkujê.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:
Panie Senatorze! Szanowni Pañstwo! Panie

Marsza³ku!
Jeœli chodzi o pytanie pierwsze, to trakto-

wa³bym je raczej w kategoriach pewnego postula-
tu ze strony pana senatora, albowiem ta umowa
nie dotyczy kwestii opodatkowania, w zwi¹zku
z tym w oczywisty sposób przedmiotem tej umowy
nie mog³a staæ siê w³aœnie ta sprawa.

Je¿eli zaœ chodzi o porozumienie administra-
cyjne, które jest uzupe³nieniem i umo¿liwia pro-
ces naliczania emerytur, to ono po prostu nie jest
poddawane ratyfikacji, dlatego nie znalaz³o siê
w tej dokumentacji. A dlaczego nie znalaz³o siê na
stronach internetowych? Nie ma w tym porozu-
mieniu niczego takiego, co by powodowa³o, ¿e nie
mo¿e siê ono tam znaleŸæ, w zwi¹zku z tym zadba-
my, ¿eby siê znalaz³o. Dziêkujê.

(Senator Bronis³aw Korfanty: Bardzo byœmy
prosili o to, ¿eby mo¿na by³o siê z tym zapoznaæ,
bo na ten temat s¹ pytania.)

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Gdzie mamy szukaæ…)
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Czêœæ pytañ, które chcia³am zadaæ, zadali moi

przedmówcy, miêdzy innymi pan senator Zaj¹c,
ale chcia³abym zapytaæ jeszcze o tak¹ sytuacjê,
o któr¹ mnie zapytano, a która jednoczeœnie po-
kazuje, jak skomplikowane s¹ losy polskich emi-
grantów. W jakiej sytuacji bêdzie osoba, która ma
polsk¹ emeryturê, po dziesiêcioletnim pobycie
w Stanach ma tak¿e niebawem otrzymaæ amery-
kañsk¹ emeryturê, a mieszka w innym kraju,
w Kanadzie? Jaka bêdzie jej sytuacja, jak bêdzie
siê kszta³towa³a jej sytuacja ustawowo? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.
(Senator Janina Fetliñska: Pan minister nie od-

powiedzia³ jeszcze na poprzednie pytanie, odnoœ-
nie do tych emerytur.)

(G³os z sali: Dwóch emerytur.)
(Senator Janina Fetliñska: Dwóch emerytur,

tak.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-

granicznych Andrzej Kremer: Ja odpowiem.)
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Andrzej Kremer:

Mo¿e ja postaram siê odpowiedzieæ, w ramach
wspó³pracy miêdzyresortowej.

Je¿eli chodzi o kwestiê zbiegu œwiadczeñ w in-
nych krajach, to taka sytuacja zawsze wymaga
analizy umów pomiêdzy tymi pañstwami. Czyli,
krótko mówi¹c, w takiej sytuacji i w zwi¹zku
z tym, czym przed chwil¹ Wysoki Senat siê zajmo-
wa³, a wiêc w zwi¹zku z polsko-kanadyjsk¹ umo-
w¹ emerytaln¹ dotycz¹c¹ pobytu obywatela pol-
skiego w Kanadzie, wymagane by³oby te¿ zbada-
nie odpowiedniej umowy kanadyjsko-amerykañ-
skiej – bo przypuszczam, ¿e ze wzglêdu na blis-
koœæ tych krajów i na du¿¹ wymianê migracyjn¹
ludnoœci pomiêdzy Kanad¹ i Stanami istnieje ta-
ka umowa reguluj¹ca kwestiê wyp³acania œwiad-
czeñ amerykañskich w Kanadzie i vice versa. Ale
je¿eli pani senator chcia³aby otrzymaæ szczegó³o-
w¹ informacjê na ten temat, to ju¿ resort pracy by
musia³ to uzupe³niæ.

Chcia³bym siê jeszcze odnieœæ do pytañ pani
senator Arciszewskiej-Mielewczyk. Myœmy po-
prawnie ujêli ró¿ne aspekty tego samego zaga-
dnienia. O ile dobrze zrozumia³em pytanie pani
senator, chodzi³o o to, czy osoba, która ma prawo
do emerytury, musi opuœciæ Stany Zjednoczone
z powodu braku legalizacji pobytu i musi siê o tê
emeryturê staraæ na terenie Polski. Dlatego te¿
skoncentrowa³em siê na kwestii legalnoœci poby-
tu. Tej legalnoœci pobytu ta umowa nie za³atwi.
Niemniej jednak z przepisów wynika, ¿e taka osoba
ma prawo do z³o¿enia wniosku i do zaliczenia okre-
sów… To znaczy ta umowa nie nak³ada obowi¹zku
zliczania okresów op³acania sk³adek w Stanach
Zjednoczonych w powi¹zaniu z kwesti¹ legalnego
pobytu. Wniosek z tego jest prosty: rozliczeniu
podlegaj¹ op³acone okresy sk³adkowe.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Czy
taka osoba musi z³o¿yæ wniosek tam, czy te¿ musi
wróciæ do Polski?)

To jest zupe³nie inne zagadnienie. Miejsce z³o-
¿enia wniosku nie jest problemem wi¹¿¹cym siê
z t¹ umow¹, ale z posiadaniem lub nieposiada-
niem zezwolenia na pobyt w Stanach Zjednoczo-
nych. Osoba taka z³o¿y wniosek w instytucji ³¹cz-
nikowej w³aœciwej dla swojego obecnego miejsca
zamieszkania. To zupe³nie odrêbny problem. Je-
¿eli nie ma zalegalizowanego pobytu w Stanach
Zjednoczonych, to sk³adaj¹c wniosek tam, oczy-
wiœcie nara¿a siê na wszelkie konsekwencje wyni-
kaj¹ce z prawa emigracyjnego Stanów Zjednoczo-
nych, a wiêc na przyk³ad na to, ¿e inny organ, w³a-
œciwy organ federalny, zajmie siê spraw¹ pobytu
tej osoby w Stanach Zjednoczonych. To trzeba so-
bie bardzo wyraŸnie powiedzieæ.

To samo dotyczy kwestii dwóch emerytur. Do
tego…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ale
sk³ada…)

Pani Senator, mo¿e ten wniosek z³o¿yæ gdziekol-
wiek. Ale je¿eli taki cz³owiek wyjdzie potem z do-
mu, a tam bêd¹ ju¿ na niego czekali agenci federal-
ni, którzy mu za³o¿¹ kajdanki, odwioz¹ na lotnisko
i deportuj¹ do Polski, to nie bêdzie on móg³ mieæ
pretensji ani do pani senator, ani do mnie.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ja to
rozumiem, ale… Jest nakaz p³acenia i z samego o
p³acenia wynika³oby, ¿e ten cz³owiek tam jest. Czy
mo¿e siê jednak zdarzyæ tak, ¿e gdy zacznie siê on
staraæ o emeryturê – z³o¿y wniosek, bo op³aca³
sk³adki – to udowodni mu siê nielegalny pobyt
i wyrzuci z Ameryki?)

To s¹ dwie zupe³nie ró¿ne rzeczy. Obywatel pol-
ski, który ma prawo pobytu w Polsce, ma pe³ne
prawo z³o¿enia wniosku o œwiadczenia emerytalne
do polskiej instytucji ³¹cznikowej, która naliczy
mu, zgodnie z t¹ umow¹, œwiadczenia emerytalne
wynikaj¹ce z pobytu w Stanach Zjednoczonych.

Je¿eli chodzi o kwestiê posiadania dwóch lub
wiêcej emerytur, to o tym mówi art. 16. Zapewne
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dok³adniejsze szczegó³y s¹ we wspomnianym po-
rozumieniu administracyjnym. Zwracam jednak
uwagê na art. 16 ust. 2, który mówi wyraŸnie
o mo¿liwoœci za¿¹dania ograniczenia wniosku do
œwiadczeñ zgodnie z przepisami prawa jednej
strony. Ergo: istnieje mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosku
do jednej strony i do drugiej, je¿eli ktoœ uzna, ¿e
posiada uprawnienia do emerytury polskiej
i emerytury amerykañskiej…

(G³os z sali: Ale czy otrzyma…)
A, to, czy otrzyma, to jest ju¿ kwestia decyzji

danego organu emerytalnego, tak wiêc ja panu
senatorowi nie odpowiem, czy ten cz³owiek to
otrzyma, bo jak gdyby… Z formalnego punktu wi-
dzenia mo¿e z³o¿yæ wniosek, o ile spe³nia wymogi
emerytalne polskie i wymogi emerytalne amery-
kañskie, mo¿e z³o¿yæ dwa rozdzielne wnioski do
poszczególnych instytucji, ale ju¿ kwestia miej-
sca sk³adania wniosku… Wyp³ata to bêdzie kwe-
stia decyzji organu emerytalnego. To znaczy, oso-
ba ta otrzyma emeryturê, o ile spe³nia wymogi
przewidziane w prawie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pani senator Mielewczyk.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Panie Ministrze, ja siê odnoszê do realiów

w Stanach Zjednoczonych. Ja rozumiem, ¿e pew-
ne tematy s¹ trudne, czasem nie chcemy wylaæ
dziecka z k¹piel¹, ale z jednej strony Ameryka
chêtnie przyjmuje pieni¹dze… Przecie¿ na pod-
stawie samego faktu op³acania Social Security
wiadomo, ¿e osoba wp³acaj¹ca jest w Stanach…
Czyli z jednej strony chêtnie siê te pieni¹dze przy-
jmuje, a z drugiej strony, gdy cz³owiek siê ujawni
w momencie wyra¿enia chêci posiadania emery-
tury, mo¿e naraziæ siê na to, o czym pan powie-
dzia³. Wydaje mi siê wiêc, ¿e powinniœcie pañstwo
rozmawiaæ równie¿ o realiach, ¿eby takich sytua-
cji nie by³o. Bo wychodzi na to, ¿e taki obywatel
musi wróciæ do Polski. I pewnie nie jest pan w sta-
nie mi odpowiedzieæ, czy nie bêdzie tak, ¿e jeœli
w Polsce z³o¿y on taki dokument, to mu powiedz¹:
ch³opie, ty by³eœ tam nielegalnie, a wiêc mimo ¿e
p³aci³eœ, to jest to twoja strata. Czy jest pan w sta-
nie na to pytanie mi odpowiedzieæ?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Andrzej Kremer:
Pani Senator, na to pytanie odpowiedzia³em…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie.)

…¿e nie ma wymogu legalnoœci pobytu, jest tyl-
ko kwestia uiszczania sk³adek. Je¿eli wiêc obywa-
tel polski z³o¿y w Polsce wniosek o wyp³atê œwiad-
czeñ emerytalnych amerykañskich…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Jest
pan pewien, ¿e dostanie…?)

Ja odpowiadam na pytania dotycz¹ce prawa,
a nie tego, czy dany obywatel dostanie emeryturê
– to tak ¿ebyœmy siê dobrze rozumieli. Wniosek
obywatela bêdzie rozpatrywany pod k¹tem tego,
czy uiœci³ on odpowiedni¹ iloœæ sk³adek ubezpie-
czeniowych w Stanach Zjednoczonych.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
W zwi¹zku z tym skoro pan ma takie zdanie,

a pani tu obecna czy te¿ niektóre osoby mówi¹,
wskazuj¹… S¹ tu jakieœ rozbie¿noœci – ale ja ju¿
nie chcê w to wnikaæ – a wiêc bardzo bym prosi³a
o odpowiedŸ na to pytanie na piœmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Andrzej Kremer:
Oczywiœcie resort jej udzieli. Ja chcê tylko

zwróciæ uwagê, ¿e my nie odpowiadamy tutaj na
pytania dotycz¹ce tego, czy dany obywatel otrzy-
ma emeryturê. My odpowiadamy na pytania doty-
cz¹ce tego, jak kszta³tuje to umowa. Na pytanie,
czy osoba przebywaj¹ca w Polsce po powrocie ze
Stanów Zjednoczonych ma prawo z³o¿yæ wniosek,
odpowiedŸ brzmi: ma prawo z³o¿yæ wniosek, rosz-
czenie o œwiadczenie emerytalne, o ile uiszcza³a
w Stanach Zjednoczonych sk³adkê emerytaln¹
przez okreœlony czas.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Zaj¹c, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Ministrze, rozumiem, ¿e umowy nigdy

nie s¹ na tyle precyzyjne, by obejmowaæ ka¿dy
stan faktyczny, zreszt¹ ¿ycie weryfikuje pewne
kwestie. Ale czy ta umowa jest na tyle dok³adna –
tak to powiem – ¿e ujmuje takie stany faktyczne,
o jakich tutaj wspominamy, a wiêc czy na podsta-
wie tej podpisanej umowy bêd¹ mog³y byæ realizo-
wane wyp³aty emerytur? O co mi chodzi? Bo pan
mówi: my nie odpowiadamy, czy emerytura bê-
dzie wyp³acona, czy nie. A zatem po co umowa…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Tak,
dok³adnie tak.)

…skoro nie potrafimy przewidzieæ, ¿e na pod-
stawie okreœlonego porozumienia emerytura
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bêdzie wyp³acana i ¿e to nie podlega ¿adnej dys-
kusji?

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Tym
bardziej ¿e pieni¹dze s¹ wp³acone.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:
Chcia³bym tutaj powiedzieæ, Szanowni Pañ-

stwo, o jeszcze jednej grupie, o której tu dotych-
czas nie mówiliœmy, a mianowicie o grupie osób,
których ta umowa w najwiêkszym stopniu doty-
czy. Chodzi tu o grupê, któr¹ Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej szacuje na mniej wiêcej
osiemset osób…

(G³os z sali: Sto tysiêcy…)
Tak. To znaczy… Ale to…
(G³osy z sali: To jest dobry kierunek.)
Dziêkujê wobec tego. Skoro pañstwo oceniaj¹,

¿e to jest dobry kierunek, to ja skrócê tê swoj¹ wy-
powiedŸ. W czêœci drugiej powiem po prostu, ¿e
umowa jest skonstruowana dla osób, które pra-
cowa³y legalnie i w zwi¹zku z tym uzyska³y odpo-
wiednie œwiadczenia. Dziêkujê.

Senator
Zbigniew Romaszewski:
Ja pozwolê sobie powróciæ do tej sprawy. Inny-

mi s³owy: niezale¿nie od tego, czy ktoœ te sk³adki
p³aci³ legalnie, czy nielegalnie – w ka¿dym razie
sk³adki p³aci³ – te przepracowane lata zostan¹ za-
liczone, czy nie?

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Do-
k³adnie tak, to konkretne pytanie.)

Czy mo¿e na to liczyæ, czy nie?

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Czyli wychodzi na to: p³aæ na Social Security,

ale choæ p³aci³eœ, to nic z tego nie masz. Pan ta-
kiej odpowiedzi udzieli³. Czy ja to dobrze rozu-
miem? Czyli wed³ug tej umowy lata op³acania
Social Security… Bo Polacy s¹ w ró¿nych sytua-
cjach, pamiêtajmy o tym. To nie jest takie proste,
¿e jest tylko stwierdzenie nielegalnoœci, bo to s¹
te¿ bardzo skomplikowane sytuacje ¿yciowe.
A wiêc to jest albo jakieœ niedoci¹gniêcie, albo
nieporozumienie, ¿e p³aci siê, ale nigdy siê nie
wie, nawet po zawarciu tej umowy, czy siê z tego

skorzysta, choæ przecie¿ p³aci siê na to Social Se-
curity. Czyli chodzi o to, o co pan marsza³ek za-
pyta³. I to jest zasadnicza sprawa, clou sprawy.
A pan w³aœciwie powiedzia³ tak: p³aæ, ale i tak nic
z tego nie bêdziesz mia³, je¿eli jakieœ meandry ¿y-
ciowe spowoduj¹, ¿e jednak bêdziesz mia³ w ¿y-
ciorysie nielegalnoœæ.

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Jeszcze pani senator Fetliñska.
(Senator Janina Fetliñska: W œwietle…)
(Rozmowy na sali)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Rados³aw Mleczko: Jeszcze…)
Tak, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:
Krótka konsultacja, Panie Marsza³ku…
Kwestie, które porusza pani senator, s¹ oczy-

wiœcie niezwykle istotne. Ja chcia³bym tylko pod-
kreœliæ, ¿e umowa w tym zakresie niczego nie
zmienia, to znaczy, nie pogarsza sytuacji osób,
które p³ac¹ na Social Security.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: To
nie wyjaœnia sprawy, bo taki ktoœ traci te pie-
ni¹dze. Ja rozumiem, ¿e…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja myœlê, ¿e ta dyskusja, tro-

chê emocjonalna z naszej strony, wynika z tego, ¿e
otrzymujemy w biurach mnóstwo pytañ i telefo-
nów w tej w³aœnie sprawie. Ja rozumiem, ¿e pojê-
cie prawa i przestrzegania prawa w Stanach Zje-
dnoczonych jest bardzo zaawansowane, tam pra-
wo stanowi prawo, my zaœ mamy troszkê inne po-
dejœcie, mo¿e wskutek lat rozbiorów i jakichœ
prób utrzymania niezale¿noœci obywatelskiej.
Niemniej jednak wydaje mi siê, ¿e sytuacja osób,
które w ró¿ny sposób znalaz³y siê nielegalnie
w Stanach Zjednoczonych, które pracuj¹ uczci-
wie, czêsto po kilkanaœcie czy kilkadziesi¹t lat,
tam sie starzej¹… A wykonuj¹ one prace bardzo
ciê¿kie, takie, jakich nikt z rodowitych Ameryka-
nów nie chce wykonywaæ, s¹ to wiêc ludzie u¿yte-
czni dla Stanów Zjednoczonych.

(G³os z sali: I p³ac¹…)
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Tak, i p³ac¹ ubezpieczenia. To s¹ ludzie, którzy
naprawdê wymagaj¹ tego, by pañstwo polskie za-
troszczy³o siê o nich. Oni wyjechali z powodu bie-
dy, a nie dlatego, ¿e by³o im tutaj za dobrze. Mo¿e
jakaœ czêœæ to tak¿e emigracja polityczna, nie-
mniej jednak g³ównie to s¹ ludzie, którzy wyjecha-
li st¹d z powodów…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Ja bardzo pañstwa przepraszam, ale przypomi-

nam, ¿e jesteœmy w fazie pytañ. Tak ¿e pani¹ se-
nator bardzo zapraszam do zabrania g³osu w dys-
kusji. Podobnie… Bo to ju¿ s¹ wypowiedzi o cha-
rakterze dyskusyjnym. Tak ¿e…

(Senator Janina Fetliñska: Tak, ale ja chcia³am
zakoñczyæ pytaniem, Panie Marsza³ku.)

Bo tu jesteœmy ograniczeni do jednej minuty,
a w dyskusji przez dziesiêæ minut mo¿na mówiæ.

(Senator Janina Fetliñska: Ja chcia³am zakoñ-
czyæ pytaniem, Panie Marsza³ku. Pozwoli pan
wiêc, ¿e dokoñczê.)

Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Chcia³abym zapytaæ: czy w tej sytuacji, znanej

nam wszystkim w Polsce, ministerstwo czy te¿
rz¹d polski podejmie jeszcze dalsze próby uregu-
lowania tego? Takie sytuacje ju¿ byæ mo¿e bêd¹
siê koñczyæ, ale jeœli chodzi o tê grupê, której do-
tychczas ten problem dotyczy, to chcia³abym, ¿e-
by ci ludzie mieli mo¿liwoœæ skorzystania z tych
rozwi¹zañ. A wiêc jest pytanie: czy rz¹d podejmie
próbê uregulowania sytuacji tych osób? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Rados³aw Mleczko: Mam odpo-
wiedzieæ?)

Tak, proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:
Có¿, Pani Senator, pozostaje mi z³o¿yæ deklara-

cjê, ¿e oczywiœcie rz¹d podejmie tak¹ próbê i po-
dejmie takie rozmowy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dobrze.
I pani senator Mielewczyk.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ja
mam krótkie…)

Do dyskusji czy z pytaniem?

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Z pytaniem, w zwi¹zku z t¹ rozbie¿noœci¹ i na-

dal nierozwi¹zanym problemem op³acania Social
Security oraz rozpatrywania kwestii legalnoœci
czy nielegalnoœci pracy. Czy obecny rz¹d nie uwa-
¿a i czy pan minister nie uwa¿a, ¿e w zwi¹zku
z tym powinniœcie podj¹æ dalsze kroki do dr¹¿enia
tematu zniesienia wiz dla Polaków, tak by ta legal-
noœæ w koñcu nast¹pi³a? Bo w tym kontekœcie po-
wiem, ¿e Polonia równie¿ ³¹czy te dwie sprawy. Ja
tak¿e otrzymujê takie listy. I to jest… Nie ma siê
z czego œmiaæ, Drodzy Pañstwo, bo taka reakcja
uw³acza nam wszystkim. Bo Polonia… I to by by³o
rozwi¹zanie równie¿ problemu nielegalnoœci, czy-
li wpadania przez wielu Polaków w wiele pu³apek
w Stanach Zjednoczonych.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Andrzej Kremer: Czy mo¿na?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Andrzej Kremer:
Panie Marsza³ku! Pani Senator!
Ja chcia³bym dwie rzeczy bardzo wyraŸnie po-

wiedzieæ. Po pierwsze, nie podzielam pogl¹du za-
prezentowanego przez pani¹ senator – i podkreœ-
lam to jeszcze raz – o tym, ¿e op³acane sk³adki
przepadn¹ z powodu badania legalnoœci czy te¿
nielegalnoœci pobytu. Umowa w tym zakresie jest
doœæ wyraŸna. Upewni³em siê jeszcze co do kwe-
stii zakresu porozumienia administracyjnego.
Otó¿ dana osoba sk³ada wniosek, a wtedy, zgod-
nie z t¹ umow¹, badane jest wp³acanie przez ni¹
sk³adek. Czyli proste rozumienie jest takie: je¿eli
organ stwierdzi, i¿ ta osoba wp³aca³a sk³adki, to
wyp³aca jej emeryturê, o ile iloœæ sk³adek jest zgo-
dna z okreœlon¹ prawem wewnêtrznym danego
kraju. I ten organ nie jest upowa¿niony do bada-
nia legalnoœci pobytu.

Chcê jednak zwróciæ uwagê, ¿e w pani pytaniu
ca³y czas wystêpowa³ ten drugi element, doty-
cz¹cy – musimy to sobie jasno powiedzieæ – osób
nielegalnie przebywaj¹cych w Stanach Zjedno-
czonych, a jeszcze chc¹cych uzyskaæ prawo do
emerytury. A uregulowania tej sprawy ju¿ ¿aden
rz¹d nie mo¿e zagwarantowaæ. To znaczy, je¿eli
ktoœ narusza przepisy kraju, w którym przebywa,
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to musi siê liczyæ z reakcj¹ tego kraju. Tak samo
postêpuje Rzeczpospolita Polska wobec osób,
które ³ami¹ przepisy polskie. Bo je¿eli ktoœ u nas
narusza przepisy pobytowe, to nasze odpowied-
nie organy tak samo reaguj¹.

I wreszcie punkt trzeci. W sumie bardzo siê cie-
szê, ¿e pani senator poruszy³a kwestiê zniesienia
wiz. Stanowisko rz¹du w tym zakresie jest znane.
Polska nie uwa¿a, aby mia³a byæ petentem Sta-
nów Zjednoczonych w tym zakresie. Poza tym Pol-
ska powoli zbli¿a siê do wype³nienia warunków
wprowadzonych przez rz¹d Stanów Zjednoczo-
nych w Visa Waiver Program w zakresie iloœci od-
mów w odpowiedzi na wnioski wizowe sk³adane
przez polskich obywateli. Ale to jest okazja do po-
wiedzenia sobie jednej zasadniczej rzeczy. Otó¿
zniesienie obowi¹zku wizowego dotyczy i bêdzie
dotyczyæ – w przypadku ka¿dego kraju, zarówno
z Unii Europejskiej, jak i ka¿dego innego kraju na
œwiecie, zarówno w systemie amerykañskim, jak
i w polskim, unijnym czy schengenowskim – tylko
przyjazdów nie do pracy. A wiêc teza o tym, ¿e
zniesienie wiz umo¿liwi wyjazd w celu podjêcia
pracy bez posiadania odpowiedniej wizy jest tez¹
nieprawdziw¹ i wprowadza obywateli w b³¹d. To
nie jest teza pani senator, to jest teza, która od
wielu lat pojawia siê w mediach, w dyskusjach po-
litycznych. Je¿eli dojdzie do zniesienia obowi¹zku
wizowego, to bêdzie to dotyczy³o podró¿y turysty-
cznych, w odwiedziny i innych krótkotermino-
wych, ale nie w celu podjêcia pracy.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: To
mo¿emy podyskutowaæ…)

Tak? Takie s¹ zasady wizowe w Stanach Zje-
dnoczonych, w Unii Europejskiej, w wielu innych
krajach, to znaczy je¿eli ktoœ przybywa w celu
podjêcia pracy… Akurat system amerykañski jest
w tej mierze bardziej skomplikowany, obejmuje
wiele typów wiz do ró¿nych rodzajów pracy – i to
jest odrêbna kwestia…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: To
otwiera mo¿liwoœci dalej…)

Nie, to otwiera mo¿liwoœci wyjazdu do Stanów
Zjednoczonych, z³o¿enia wizyty, odwiedzin, wizy-
ty studialnej i powrotu. Dziêkujê uprzejmie, Panie
Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Wiêcej zg³oszeñ do pytañ nie widzê.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Do dyskusji… Nie, nie ma zg³oszeñ.
W zwi¹zku z tym dyskusjê zamykam.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym

miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Stanami Zje-
dnoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie
dnia 2 kwietnia 2008 r., zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu.

(Rozmowy na sali)
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-

denastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zniesieniu G³ównego Inspek-
tora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o In-
spekcji Handlowej oraz 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 Komi-
sji Gospodarki Narodowej.

(Rozmowy na sali)
Proszêpañstwa,przepraszam,aleproszêociszê.
Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a

swoje sprawozdanie w tej sprawie.
Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-

ty jest w druku nr 203, a sprawozdanie komisji
w druku nr 203A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, senatora Stanis³awa Iwana, o zabranie
g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Stanis³aw Iwan: Panie Marsza³ku!

Wysoka Izbo…)
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, ale proszê o przeniesienie dys-

kusji do kuluarów, bo my tutaj przystêpujemy do
kolejnego punktu.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:
Mam zaszczyt przedstawiæ Wysokiej Izbie

w imieniu Komisji Gospodarki Narodowej spra-
wozdanie z prac komisji nad rz¹dowym projektem
ustawy o zniesieniu G³ównego Inspektora In-
spekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji
Handlowej oraz niektórych innych ustaw.

Tytu³em wprowadzenia przypomnê Wysokiej Iz-
bie, ¿e w interesuj¹cym nas obszarze funkcjonuj¹
obecnie na szczeblu centralnym dwa organy.
A wiêc: prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów, któremu podlega G³ówny Inspektor In-
spekcji Handlowej stoj¹cy na czele Inspekcji Han-
dlowej, z kolei ta jako ca³oœæ podlega prezesowi
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
A wiêc ta konstrukcja jest rozbudowana i nieco
skomplikowana.

Do najwa¿niejszych zadañ Inspekcji Handlowej
nale¿y zaliczyæ ochronê ¿ycia i zdrowia konsumen-
tów oraz ich bezpieczeñstwa, a tak¿e zabezpiecze-
nie interesów ekonomicznych, jak równie¿ szero-
ko rozumian¹ ochronê interesu publicznego.
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Na bazie tego, co pañstwu zarysowa³em, poja-
wia siê koniecznoœæ sp³aszczenia struktur admi-
nistracyjnych poprzez eliminacjê zbêdnego ogni-
wa, jakim jest G³ówny Inspektor Inspekcji Han-
dlowej. Doprowadzi to do usprawnienia funkcjo-
nowania samej Inspekcji Handlowej oraz podnie-
sienia efektywnoœci zadañ realizowanych przez
prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów oraz, jak ju¿ wczeœniej wspomnia³em,
przez podleg³¹ mu Inspekcjê Handlow¹.

Zmiany w ustawach spowoduj¹ ograniczenie
biurokracji, co w efekcie przyczyni siê do wiêk-
szej przejrzystoœci, szybkoœci i skutecznoœci
dzia³añ. Równie¿ nadzór nad rynkiem powinien
byæ czytelniejszy, wskazuj¹cy jednoznacznie od-
powiedzialnego za stworzenie mechanizmów eli-
minowania z rynku produktów i wyrobów niezgo-
dnych ze standardami opisanymi w przepisach
prawa.

Zmiany w ustawach, likwiduj¹ce dodatkowe
ogniwo na szczeblu centralnym, pozwol¹ prezeso-
wi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
na skoncentrowanie siê na najwa¿niejszych,
a wiêc merytorycznych dzia³aniach.

Obecnie G³ówny Inspektor Inspekcji Handlo-
wej jest jednostk¹, jak ju¿ wspomnia³em, podleg-
³¹ prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów, co oznacza, ¿e czêœæ czynnoœci o cha-
rakterze organizacyjno-finansowym jest wykony-
wana podwójnie, czyli w sposób bardziej skompli-
kowany i d³u¿ej. Wskazaæ nale¿y przede wszyst-
kim na sprawy o charakterze finansowym, które
wymagaj¹ od Urzêdu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów sta³ego przekazywania œrodków finan-
sowych na dzia³alnoœæ G³ównego Inspektora In-
spekcji Handlowej i jednoczeœnie bie¿¹cej kontro-
li stanu œrodków, kontroli sprawozdañ, uzga-
dniania na ka¿dym etapie prac zwi¹zanych zaró-
wno z planowaniem bud¿etu, jak i jego wykona-
niem oraz szeregu innych prac uzgodnieniowo-
-konsultacyjnych, które zostan¹ wyeliminowane
po zmianie ustawy.

W aspekcie organizacyjnym i finansowym – po-
wtórzê to – likwidacja G³ównego Inspektora In-
spekcji Handlowej bêdzie oznaczaæ, ¿e te dzia³a-
nia, za które odpowiada prezes UOKiK, bêd¹ wy-
konywane sprawniej i szybcie j , takie s¹
jednoznaczne za³o¿enia tej¿e ustawy, oraz zosta-
nie wyeliminowana czêœæ b³êdów, które w dzia³a-
niach G³ównego Inspektora Inspekcji Handlowej
by³y wskazywane zarówno w kontrolach UOKiK,
jak i Najwy¿szej Izby Kontroli.

W tym rozwi¹zaniu przewiduje siê, ¿e ca³y ma-
j¹tek nale¿¹cy obecnie do G³ównego Inspektora
Inspekcji Handlowej, ³¹cznie z laboratoriami, zo-
stanie automatycznie przejêty przez Urz¹d
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podobnie
jak wszystkie nale¿noœci i zobowi¹zania.

Ustawa przewiduje, ¿e osoby zajmuj¹ce stano-
wiska g³ównego inspektora Inspekcji Handlowej,
jego zastêpcy, dyrektora biura, zastêpcy dyrekto-
ra oraz kierownika laboratorium kontrolno-anali-
tycznego wejd¹ z dniem likwidacji G³ównego In-
spektora Inspekcji Handlowej do pañstwowego
zasobu kadrowego. W zwi¹zku z tym przejêciem
przez UOKiK spraw, którymi zajmowa³ siê G³ówny
Inspektor Inspekcji Handlowej, a tak¿e tych¿e la-
boratoriów, o których by³a mowa, a które mu pod-
lega³y, powstaj¹ uzasadnione mo¿liwoœci wyko-
rzystania przez UOKiK potencja³u osobowego
G³ównego Inspektora Inspekcji Handlowej. Ró-
wnoczeœnie czêœæ pracowników, którzy zatrud-
nieni s¹, ¿e tak to okreœlê, w centrali G³ównego In-
spektora Inspekcji Handlowej, zostanie zwolnio-
nych, co przyczyni siê do racjonalizacji pracy
i dzia³ania administracji publicznej w tym¿e ob-
szarze.

Proszê pañstwa, ta zmiana, dotycz¹ca przede
wszystkim ustawy o Inspekcji Handlowej, powo-
duje równie¿ przekazanie kompetencji G³ównego
Inspektora Inspekcji Handlowej prezesowi Urzê-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wyma-
ga zmian w czternastu ustawach. Ja nie bêdê mo-
¿e pañstwu w tej chwili referowa³ tych¿e zmian
w poszczególnych ustawach.

Na zakoñczenie chcia³bym powiedzieæ, ¿e Ko-
misja Gospodarki Narodowej na swoim posiedze-
niu w dniu 22 lipca przyjê³a ustawê bez popra-
wek. Podnoszone tematy dotyczy³y w³aœnie za-
trudnienia, tego, w jaki sposób Inspekcja Handlo-
wa szczebla wojewódzkiego, która bêdzie
wspó³dzia³a³a z wojewod¹, bêdzie zarz¹dzana
przez prezesa UOKiK. Ale jak ju¿ powiedzia³em,
zosta³o zarekomendowane Wysokiemu Senatowi
przyjêcie bez ¿adnych uwag tej wersji, która wp³y-
nê³a do Senatu. Dziêkujê bardzo.

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 W³adys³aw Dajczak:
Panie Marsza³ku, pan senator sprawozdawca

wspomnia³, ¿e na posiedzeniu komisji trwa³a dys-
kusja o zatrudnieniu. Pan senator powiedzia³
wrêcz, ¿e bêd¹ zwolnienia w zwi¹zku z likwidacj¹,
¿e przyniesie to pewne oszczêdnoœci. Czy mamy
jakieœ dane w liczbach, jakie to bêd¹ zwolnienia
i jakie to bêd¹ oszczêdnoœci?
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:

By³a mowa, jak ju¿ wczeœniej wspomnia³em,
o tym, ¿e czêœæ osób przejdzie do pañstwowego za-
sobu kadrowego i bêdzie wykorzystana, a inne oso-
by… Tam by³o, o ile dobrze sobie przypominam…

(G³os z sali: Mo¿e pani dyrektor.)
W³aœnie, mo¿e najlepiej by³oby, ¿eby na to py-

tanie odpowiedzia³a pani dyrektor, bo to nie bê-
dzie g³uchy telefon, tylko bêdzie informacja
wprost od zainteresowanej instytucji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dobrze.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do sprawozdaw-

cy? Bo pani minister jeszcze bêdzie mia³a okazjê
odpowiadaæ. Nie widzê zg³oszeñ.

Wobec tego przypominam…
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
…¿e rozpatrywana ustawa by³a rz¹dowym pro-

jektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska
rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upo-
wa¿niony prezes Rady Ministrów.

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 rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

Przedstawicielem rz¹du jest pani wiceprezes
UOKiK Ma³gorzata Kozak.

Bardzo zapraszam, bo pytanie ju¿ pad³o…
(Senator Stanis³aw Iwan: Ja chcia³bym bardzo

przeprosiæ pani¹ wiceprezes za to, ¿e mówi³em
o pani dyrektor. Dziêkujê bardzo.)

Proszê bardzo.

Wiceprezes
Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Ma³gorzata Kozak:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Pan senator sprawozdawca bardzo dok³adnie

przedstawi³ za³o¿enia ustawy, wiêc ja mo¿e za-
cznê odpowiadaæ na pytania.

Je¿eli chodzi o liczbê zwolnionych pracowni-
ków, to w ocenie skutków regulacji za³o¿ono, ¿e
bêdzie to 40% zatrudnionych w G³ównym Inspek-
toracie Inspekcji Handlowej, co stanowi oko³o
szeœædziesiêciu osób. To bardzo du¿o, jeœli weŸ-
mie siê pod uwagê, ¿e w ca³ej Inspekcji Handlowej
etatów w s³u¿bie cywilnej jest sto piêædziesi¹t sie-

dem i dodatkowo jeszcze jest piêæ etatów, które
przejd¹ do pañstwowego zasobu kadrowego.

Je¿eli chodzi o tych pracowników, to w urzêdzie
podjêliœmy dzia³ania, aby przed oficjalnym rozpo-
czêciem dzia³añ, czyli zgodnie z projektem ustawy
przed 1 stycznia 2009 r., wolne etaty w Urzêdzie
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wy-
pe³niaæ… aby proponowaæ zatrudnienie osobom,
które obecnie pracuj¹ w G³ównym Inspektoracie
Inspekcji Handlowej, co pozwoli pewn¹ liczbê
tych osób przyj¹æ. S¹ równie¿ prowadzone pewne
rozmowy, które zmierzaj¹ do tego, aby czêœæ tych
pracowników znalaz³a zatrudnienie w innych or-
ganach administracji. To s¹ doœwiadczeni praco-
wnicy, wszyscy, którzy tam pracuj¹, s¹ doœwiad-
czonymi pracownikami, znaj¹cymi procedury.
Jak s¹dzê, bêd¹ cennymi pracownikami równie¿
w innych instytucjach. Takie rozmowy zaczêliœmy
ju¿ prowadziæ. Ale do momentu przyjêcia ustawy
przez Sejm, Senat i podpisania jej przez prezyden-
ta jeszcze tych rozmów w szerszym zakresie nie
prowadzimy, dlatego ¿e G³ówny Inspektorat In-
spekcji Handlowej ma do wykonania okreœlone
zadania w 2008 r. i nie mo¿na doprowadziæ do sy-
tuacji, ¿e zabraknie ludzi mog¹cych wykonaæ te
zadania, co w konsekwencji doprowadzi³oby do
sytuacji, ¿e w 2009 r., przedstawiaj¹c sprawozda-
nie za 2008 r., bylibyœmy zmuszeni powiedzieæ, ¿e
nie zosta³y wykonane wszystkie obowi¹zki wyni-
kaj¹ce z ustawy.

Dobro pracowników le¿y nam bardzo na sercu
i po prostu nie ma takiej… To s¹ oczywiœcie pewne
dramaty ludzkie, gdy ktoœ jest zwalniany. Jednak
sytuacja ka¿dego z pracowników bêdzie badana
indywidualnie, poniewa¿ czêœæ z tych osób mo¿e
odejœæ na wczeœniejsze emerytury, czêœæ naby³a
ju¿ uprawnienia emerytalne. Tak ¿e nie bêd¹ to
w ¿adnym razie takie ciêcia na oœlep, to bêd¹ bar-
dzo szczegó³owe dane, analizy. Czêœæ tych osób
mo¿e równie¿ nie zechcieæ przyj¹æ, to te¿ zak³ada-
my, warunków, które bêd¹ zaproponowane w UO-
KiK. Sytuacja na rynku w tej chwili bardziej
sprzyja pracownikom ni¿ pracodawcom, z czego
w sumie te¿ nale¿y siê tylko cieszyæ, chocia¿ ad-
ministracja na tym nie zyskuje.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pani prezes?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam takie bardzo krótkie pytanie. Ze

wszech miar uznaj¹c racje rz¹du co do zmniejsza-
nia, likwidacji, ³¹czenia urzêdów, chcia³bym za-
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pytaæ, czy w przypadku tej konkretnej ustawy nie
spowoduje to wzrostu liczby spraw trafiaj¹cych
do s¹dów powszechnych? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Wiceprezes
Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Ma³gorzata Kozak:
Czy tu chodzi o sprawy z zakresu prawa pracy,

czy…
(Senator Zbigniew Meres: Na przyk³ad oszuki-

wania konsumentów.)
Nie wydaje mi siê, dlatego ¿e prezes Urzêdu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów z jednej
strony ma w swoich kompetencjach mo¿liwoœæ
badania produktów i nak³adania w tym zakresie
kar na przedsiêbiorców, którzy wprowadzaj¹ da-
ne produkty do obrotu, nakazania im wycofania
danego produktu, z drugiej strony, je¿eli skala pe-
wnych zjawisk przybiera ogromne rozmiary, ist-
nieje mo¿liwoœæ wytoczenia procesu w ramach
ochrony zbiorowych interesów konsumentów.

Dodatkowo system ochrony indywidualnych
konsumentów otrzymuje wsparcie w osobach po-
wiatowych i miejskich rzeczników konsumentów,
którzy równie¿ œwiadcz¹ pomoc – to s¹ najczêœciej
radcowie prawni zatrudnieni przy powiatach –
i wskazuj¹, ¿e mo¿na podj¹æ pewne dzia³ania na
drodze cywilnoprawnej.

Dzia³aniem prezesa Urzêdu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów, a w tej chwili dzia³aniem
G³ównego Inspektora Inspekcji Handlowej, jest
przede wszystkim badanie jakoœci produktów
i ich bezpieczeñstwa dla konsumentów. To przede
wszystkim do tego wykorzystywane s¹ laborato-
ria. Ich jest w tej chwili dziewiêæ, maj¹ bardzo sze-
roki zakres akredytacji. Inspekcja Handlowa, któ-
ra nie bêdzie likwidowana, a która dzia³a przy wo-
jewodach i jest usytuowana w województwach,
bêdzie w takim samym zakresie realizowa³a swoje
zadania, poniewa¿ w ¿aden sposób ograniczenia
w zatrudnieniu czy, powiedzmy, ta reforma pole-
gaj¹ca na wcielaniu G³ównego Inspektora Inspek-
cji Handlowej do urzêdu nie dotknie wojewódz-
kich inspekcji handlowych, które bezpoœrednio
na miejscu prowadz¹ badania.

Te¿ nie jest naszym celem w jakikolwiek spo-
sób… Bo to z jednej strony s¹ produkty, ¿ywnoœæ,
ale z drugiej strony to jest ocena jakoœci paliw
i w tym zakresie równie¿ bêdzie utrzymany ten do-
tychczasowy trend. Tak ¿e deklarujê, ¿e nie jest
naszym celem czy naszym zamiarem pogorszenie

w jakikolwiek sposób jakoœci realizowania zadañ
wykonywanych przez Inspekcjê Handlow¹, wrêcz
przeciwnie, zamierzamy wdro¿yæ pewne instru-
menty, powiedzia³abym, system informatyczny,
który zarówno poprawi jakoœæ kontroli, jak i po-
zwoli badaæ w pewien sposób recydywê producen-
tów poszczególnych produktów. Tak ¿e nasze
dzia³ania zmierzaj¹ w kierunku po prostu popra-
wy tej jakoœci dzia³ania, a nie, broñ Bo¿e, w kie-
runku… Nie chcemy nara¿aæ konsumentów na
to, ¿e nie bêd¹ chronieni.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Skoro nie ma pytañ, to otwieram dyskusjê.
Do dyskusji zapisa³ siê pan senator Bisztyga.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W polskiej administracji publicznej funkcjonuje

niema³o urzêdów multiplikuj¹cych prace. Oma-
wiana dzisiaj ustawa eliminuje istnienie jednego
z nich. Ustawa ma na celu usprawnienie dzia³ania
Inspekcji Handlowej, bowiem w chwili obecnej na
czele inspekcji stoi dyrektor, a inspekcja jako taka
podlega Urzêdowi Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, który z kolei podleg³y jest premierowi.
Skoro Inspekcja Handlowa podlega UOKiK, insty-
tucja dyrektora wydaje siê zbêdna, co dostrzegli
wnioskodawcy. Ustawa proponuje, by na czele in-
spekcji sta³ prezes UOKiK, który wykonywa³by
obowi¹zki z pomoc¹ wojewódzkich inspektoratów
Inspekcji Handlowej, których struktura, tak jak
mówi³a pani prezes, nie bêdzie naruszana.

Zgodnie z ustaw¹ urz¹d przejmie wszystkie po-
stêpowania administracyjne dotycz¹ce wyrobów
niezgodnych z przepisami. UOKiK ma przej¹æ ca³y
maj¹tek Inspekcji Handlowej i jej nale¿noœci, zo-
bowi¹zania, pracowników, których umowy zosta-
n¹ przed³u¿one po trzech miesi¹cach od przejê-
cia, chyba ¿e nie przyjm¹ nowych warunków pra-
cy. G³ówny inspektor inspekcji i jego zastêpcy, dy-
rektorzy, kierownicy laboratoriów, przejd¹ od
1 stycznia 2009 r. do pañstwowego zasobu kadro-
wego.

Pocz¹tkowo ustawy mia³y gwarantowaæ g³ó-
wnemu inspektorowi Inspekcji Handlowej, ¿e
prezes UOKiK wyst¹pi do premiera o mianowanie
g³ównego inspektora wiceprezesem UOKiK. Je-
dnak to zosta³o skorygowane. Liczba prezesów
ma byæ uzasadniona potrzebami urzêdów,
w zwi¹zku z tym uznano, ¿e nominacja g³ównego
inspektora na stanowisko wiceprezesa urzêdu
nast¹pi w razie potrzeby w terminie póŸniejszym.

Ustawa jest zgodna z prawem unijnym.
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Uwa¿am za celowe przyjêcie przez Wysoki Se-
nat tej ustawy dla zerwania ze zbiurokratyzowa-
niem polskiej administracji pañstwowej, w trosce
o usprawnienie dzia³añ Inspekcji Handlowej.

Chcia³bym jeszcze tylko jedno powiedzieæ, czyli
wyraziæ uznanie dla UOKiK i dla pani prezes. Za-
równo na posiedzeniu komisji, jak i dzisiaj pani
du¿o uwagi poœwiêci³a takiemu bardzo ludzkie-
mu sposobowi rozwi¹zywania tych najtrudniej-
szych, kadrowych, ludzkich problemów. Za to s³o-
wa uznania. I tylko chcia³bym, ¿eby faktycznie
tak siê sta³o, ¿e maksymalnie ograniczy siê skutki
tego bolesnego dla wielu pracowników przedsiêw-
ziêcia. Bo zmiana pracy czy wypowiedzenie umo-
wy o pracê to zawsze jest dramat. Ten kierunek,
który pañstwo przyjêliœcie, a wiêc ³agodne prze-
jœcia, emerytury, przeniesienia, propozycje in-
nych miejsc pracy, jest ze wszech miar wskazany
i zas³uguje na uznanie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ wiêcej osób nie zapisa³o siê do dysku-

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

o zniesieniu G³ównego Inspektora Inspekcji Han-
dlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej
oraz niektórych innych ustaw zostanie przepro-
wadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cy-
wilny oraz ustawy – Prawo o notariacie.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym posiedze-
niu w dniu 23 lipca 2008 r. Do Senatu zosta³a prze-
kazana w dniu 23 lipca 2008 r. Marsza³ek Senatu
w dniu 24 lipca, zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu
Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji
Ustawodawczej. Komisje po rozpatrzeniu ustawy
przygotowa³y swoje sprawozdania w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 217, a sprawozdania komisji
w drukach nr 217A i 217B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, senato-
ra W³adys³awa Dajczaka, o zabranie g³osu i przed-
stawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpa-
trywanej ustawy.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam przyjemnoœæ i zaszczyt w imieniu Komisji

Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-

stwowej, przedstawiæ sprawozdanie z prac komi-
sji nad uchwalon¹ przez Sejm w dniu 23 lipca
2008 r. ustaw¹ o zmianie ustawy – Kodeks cywil-
ny oraz ustawy – Prawo o notariacie.

Ustawa, nad któr¹ Wysoki Senat w tej chwili siê
pochyla, jest wykonaniem wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2005 r., stwier-
dzaj¹cego niezgodnoœæ z konstytucj¹ art. 179 ko-
deksu cywilnego. Za niezgodne z konstytucj¹ Try-
buna³ Konstytucyjny uzna³ wówczas zrzeczenie
siê nieruchomoœci na rzecz jednostki samorz¹du
terytorialnego, gdy¿ jednostki samorz¹du teryto-
rialnego by³y zmuszane do przyjmowania nieru-
chomoœci, których stan czêsto pozostawia³ wiele
do ¿yczenia i nara¿a³ jednostki samorz¹du teryto-
rialnego na poniesienie znacznych nieplanowa-
nych kosztów. Trybuna³ uzna³ wiêc, ¿e nie mo¿na
byæ w³aœcicielem pod przymusem.

Ustawa wprowadza do kodeksu cywilnego
now¹ umowê, umowê przekazania nieruchomo-
œci, a wiêc znika przymus. W tym przypadku po-
trzebna jest wola dwóch stron: wola w³aœciciela
nieruchomoœci oraz gminy lub Skarbu Pañ-
stwa, z tym ¿e Skarb Pañstwa mo¿e byæ stron¹
takiej umowy jedynie w sytuacji, gdy gmina, na
terenie której po³o¿ona jest nieruchomoœæ w ca-
³oœci lub w czêœci, nie skorzysta z zaproszenia
do jej zawarcia w terminie trzech miesiêcy od
dnia z³o¿enia zaproszenia przez w³aœciciela nie-
ruchomoœci.

W³aœciciel przekazuj¹cy nieruchomoœæ nie po-
nosi odpowiedzialnoœci za jej wady, chyba ¿e obie
strony umawiaj¹ce siê w umowie postanowi¹ ina-
czej. Taka mo¿liwoœæ te¿ jest dopuszczona.

Ponadto ustawa, o której mówimy, usuwa
z ustawy – Prawo o notariacie przepis dotycz¹cy
postêpowania notariusza w sprawie zrzeczenia
siê nieruchomoœci.

Ustawa powsta³a na podstawie projektu senac-
kiego. Projekt zaproponowany przez Senat zak³a-
da³ de facto przywrócenie art. 179, dotycz¹cego
zrzeczenia siê nieruchomoœci, sprzed zmiany
w 2003 r., a rozwi¹zanie przyjête przez Sejm uw-
zglêdnia zarówno zastrze¿enia wyra¿one przez
Trybuna³ Konstytucyjny, jak i zastrze¿enia prezy-
denta Rzeczypospolitej, zawarte we wniosku uza-
sadniaj¹cym weto wobec próby nowelizacji
art. 179 kodeksu cywilnego w 2006 r.

Ustawa nie wzbudza zastrze¿eñ o charakterze
legislacyjnym. Komisja Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej jednog³oœnie po-
par³a projekt uchwa³y i wnosi o uchwalenie tej
ustawy. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pana senatora Kwiatkowskiego o przed-

stawienie sprawozdania Komisji Ustawodawczej.
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Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze!

Komisja Ustawodawcza równie¿ rekomenduje
przyjêcie propozycji przedstawionej przez Sejm,
dotycz¹cej zmiany ustawy – Kodeks cywilny oraz
ustawy – Prawo o notariacie. Niemniej, co bêdê
podkreœla³, ta zmiana jest oparta na propozycji
senackiej.

Je¿eli pañstwo pozwol¹, chcia³bym jeszcze kil-
ka s³ów w zwi¹zku z tym powiedzieæ.

Przedstawiaj¹c sprawozdanie Komisji Ustawo-
dawczej dotycz¹ce ustawy z dnia 23 lipca 2008 r.
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy –
Prawo o notariacie, przypomnê, ¿e Komisja Usta-
wodawcza na swoim posiedzeniu w dniu 5 sier-
pnia, zgodnie z art. 68 ust. 2 regulaminu, rozpa-
trzy³a skierowan¹ przez marsza³ka Senatu w dniu
24 lipca wspomnian¹ ustawê. Po rozpatrzeniu
ustawy oraz wys³uchaniu stanowiska resortu
sprawiedliwoœci oraz przedstawiciela samorz¹du
notariuszy komisja przedstawia projekt uchwa³y
Senatu, w którym rekomenduje Wysokiej Izbie
przyjêcie ustawy bez poprawek.

Projekt ustawy bêd¹cejprzedmiotem obrad
Senatu zosta³a przygotowana i wniesiona przez
Komisjê Ustawodawcz¹ w zwi¹zku z wykona-
niem wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia
15 marca 2005 r., dotycz¹cego art. 179 kodeksu
cywilnego.

Zaskar¿ony do trybuna³u przepis stanowi³, ¿e
w³aœciciel mo¿e wyzbyæ siê w³asnoœci nieruchomo-
œci przez to, ¿e siê jej zrzeknie, i to zrzeczenie siê
wymaga formy aktu notarialnego. §2 art. 179 mó-
wi³, ¿e nieruchomoœæ, której w³aœciciel siê zrzek³,
staje siê w³asnoœci¹ gminy, na obszarze której nie-
ruchomoœæ jest po³o¿ona, chyba ¿e odrêbne prze-
pisy stanowi¹ inaczej. Je¿eli nieruchomoœæ jest
po³o¿ona na obszarze kilku gmin, nieruchomoœæ
staje siê w³asnoœci¹ gminy, na obszarze której
znajduje siê jej wiêksza czêœæ. Gmina ponosi odpo-
wiedzialnoœæ z nieruchomoœci za jej obci¹¿enia,
ograniczon¹ do wartoœci nabytej nieruchomoœci
wed³ug stanu w chwili nabycia, a wed³ug cen ryn-
kowych w chwili zaspokojenia wierzyciela.

W swoim uzasadnieniu wyroku trybuna³ pod-
niós³ kwestiê, ¿e zrzeczenie siê w³asnoœci nieru-
chomoœci ukszta³towane przez art. 179 kodeksu
cywilnego mo¿e stanowiæ narzêdzie powa¿nych
nadu¿yæ gospodarczych i ukrywaæ dzia³ania po-
dejmowane na szkodê gmin i innych podmiotów,
o czym mówi³ mój przedmówca, przedstawiaj¹c
sprawozdanie komisji samorz¹du terytorialnego.

Jak zaznaczy³ Trybuna³ Konstytucyjny
w swoim orzeczeniu, standardy konstytucyjne
dopuszczaj¹ ró¿ne modele rozwi¹zania kwestii
niechcianych nieruchomoœci, podkreœli³ jednak,
¿e wszystkie z nich musz¹ akceptowaæ zasady
ustrojowe zawarte w klauzuli demokratycznego

pañstwa prawnego oraz konstytucyjne zasady
chroni¹ce samodzielnoœæ prawn¹ i finansow¹
gminy.

Trybuna³ odniós³ siê tak¿e do argumentu na-
wi¹zuj¹cego do tezy, ¿e art. 179 kodeksu cywil-
nego mia³ na celu rozszerzenie swobody w³aœci-
ciela w dysponowaniu nieruchomoœci¹, czyli zo-
sta³ uchwalony w celu poszerzenia praw i wolno-
œci obywatelskich. Konsekwencj¹ uznania pra-
wa w³asnoœci jest przyjêcie, ¿e nie ma ona cha-
rakteru absolutnego, lecz mo¿e podlegaæ ograni-
czeniom. Niew¹tpliwie by³o to ograniczenie swo-
body rozporz¹dzania rzecz¹, mog³o ono pozosta-
waæ w sprzecznoœci z interesem w³aœciciela,
zw³aszcza gdy przedmiot w³asnoœci znajdowa³
siê w stanie g³êbokiej degradacji, a zahamowanie
tkwi¹cego i wynikaj¹cego z tej sytuacji niebez-
pieczeñstwa wymaga³o poniesienia znacznych
nak³adów.

Powsta³o wiêc pytanie, czy wolne od jakiejkol-
wiek odpowiedzialnoœci przerzucenie ciê¿aru nie-
chcianej, zwykle zdewastowanej nieruchomoœci
na w³aœciciela publicznego, w tym przypadku
gminy, jest spo³ecznie uzasadnione. Dla odpowie-
dzi na to pytanie niewielkie znaczenie ma ograni-
czenie odpowiedzialnoœci podmiotu publicznego
za d³ugi dotychczasowego w³aœciciela nierucho-
moœci, poniewa¿ zasadnicz¹ kwesti¹ pozostaje
koszt zabezpieczenia nieruchomoœci.

Ze wzglêdu na tego rodzaju sytuacje uzale¿nie-
nie skutecznoœci zrzeczenia siê nieruchomoœci od
zgody w³aœciwego organu mo¿na usprawiedliwiæ
potrzeb¹ ochrony innych ni¿ w³asnoœæ wartoœci
konstytucyjnych. Wymaganie zgody organu w³a-
dzy publicznej na zrzeczenie siê nieruchomoœci
mo¿e s³u¿yæ kontroli przyczyn zrzeczenia i zapo-
biegaæ przypadkom nadu¿ywania prawa przez
w³aœciciela, który zrzeka³by siê w³asnoœci niejako
na szkodê podmiotu, któremu w³asnoœæ ma przy-
paœæ.

W uzasadnieniu wyroku trybuna³ wypowie-
dzia³ siê równie¿ o po¿¹danym kierunku zmian
regulacji odnosz¹cych siê do zrzeczenia w³asno-
œci nieruchomoœci i wskaza³, ¿e powinny one
mieæ na wzglêdzie miêdzy innymi okolicznoœci,
¿e instytucja zrzeczenia siê prawa w³asnoœci
nieruchomoœci nie mo¿e pomijaæ elementu, ja-
kim jest stanowisko podmiotu, który uzyska to
prawo.

Nie wymieniê ju¿ innych elementów wynika-
j¹cych z orzeczenia trybuna³u, chcia³bym tylko
pañstwu przekazaæ, ¿e proponowana przez Sejm
zmiana przepisów w tym zakresie jest zgodna z in-
tencjami, które przyœwieca³y równie¿ Senatowi,
w momencie kiedy uruchamialiœmy inicjatywê
ustawodawcz¹ w tej sprawie. Dlatego w imieniu
Komisji Ustawodawczej rekomendujê przyjêcie
tego projektu. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Serdecznie dziêkujê panu senatorowi.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu

przed przyst¹pieniem do dyskusji pañstwo sena-
torowie mog¹ zg³aszaæ pytania do pana senatora
sprawozdawcy, które nie powinny trwaæ d³u¿ej
ni¿ minutê.

Czy s¹ takie pytania?
Bardzo proszê, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Senatorze, jak siê ma do tych rozwi¹zañ

kwestia mienia porzuconego? Zarówno gmina,
jak i Skarb Pañstwa musz¹ zawrzeæ umowê, czyli
to jest umowa dwustronna. W przypadku mienia
porzuconego mamy zaœ do czynienia z mieniem
niechcianym. Na przyk³ad, gdy w³aœciciel umar³
albo nie mo¿na go ustaliæ, to ktoœ musi nie tylko
zarz¹dzaæ t¹ nieruchomoœci¹, ale te¿ przej¹æ jej
w³asnoœæ. Jak w œwietle tych przepisów traktuje-
my to mienie porzucone?

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Muszê powiedzieæ, ¿e ta regulacja nie obejmuje

tego zakresu. Ja bym poprosi³ o analizê takiego
stanu, który przedstawi³ pan senator, bo nie jest
on objêty t¹ regulacj¹. Prosi³bym ewentualnie, je-
¿eli pani marsza³ek wyrazi zgodê, przedstawicieli
Ministerstwa Sprawiedliwoœci o wypowiedŸ w tej
sprawie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

To w dalszej kolejnoœci.
Dziêkujê.
Zgadza siê pan senator, ¿eby potem to pytanie –

zwracam siê do pana senatora – zadaæ po raz ko-
lejny?

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak jest, bardzo
proszê.)

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszard Knosala, proszê.

Senator Ryszard Knosala:

Pani Marsza³ek! Panie Sprawozdawco!
Chcia³bym siê zapytaæ, czy ta regulacja obe-

jmuje te¿ op³aty notarialne, bo wiadomo, ¿e za akt
notarialny trzeba dokonaæ op³aty. Rozumiem, ¿e
ta op³ata bêdzie wnoszona przez obdarowywane-
go, czyli samorz¹d albo Skarb Pañstwa. Ta op³ata
zwykle jest uzale¿niona od wartoœci. By³a tutaj
mowa o tym, ¿e te wartoœci na ogó³ s¹ niedu¿e, ale
jednak jakiœ operat szacunkowy byæ mo¿e mu-

sia³by byæ. Czy ta regulacja to w ogóle obejmuje,
czy to jest w kontekœcie dotychczasowych zapi-
sów prawnych? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Odpowiem na pytanie pana senatora, ¿e zakres

tej regulacji tego nie obejmuje. Ale rozumiem, ¿e
przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwoœci
opowie, jak to jest realizowane w praktyce. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Senator Stanis³aw Bisztyga, proszê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Ja mam takie pytanie… W³asnoœæ nierucho-

moœci ma byæ przenoszona w pierwszej kolejnoœci
na gminê, a potem na Skarb Pañstwa. Czy okres
jej przejêcia przez gminê i przez Skarb Pañstwa
jest taki sam i ile on wynosi? To jest pierwsze py-
tanie.

I pytanie drugie. Czy mamy rozeznanie w kwe-
stii skali tego zjawiska? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy jeszcze ktoœ siê decyduje na zadanie pyta-

nia? Nie.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Oczywiœcie mamy tu termin i rozumiem, ¿e

w przypadku gdy gmina nie skorzysta z tej mo¿li-
woœci, mo¿e z niej skorzystaæ Skarb Pañstwa.

Mogê powiedzieæ, co do skali zjawiska, ¿e kiedy
konsultowaliœmy ten projekt z organizacjami sa-
morz¹du terytorialnego, to podawano mi przyk³ady
kilkunastu przypadków, które budzi³y w¹tpliwoœci
– zaraz odpowiem, co przez to rozumiem – które
zdarzy³y siê pod rz¹dami starej ustawy, czyli tej mó-
wi¹cej o obowi¹zku przejêcia przez gminê. I by³y
przypadki, jak powiedzia³bym, o tyle wa¿ne z pun-
ktu widzenia samorz¹dowców, ¿e dotyczy³y na
przyk³ad sytuacji, gdy w³aœciciel zrzeka³ siê nieru-
chomoœci, na której by³o wysypisko œmieci, w tym
odpadów niebezpiecznych. Dlatego z punktu wi-
dzenia samorz¹dowców rzecz by³a tak istotna.

Na pytanie, ile mo¿e byæ takich przypadków
w skali roku, nie jestem w stanie odpowiedzieæ
precyzyjnie, bo te, o których mówiê, to by³y przy-
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padki, kiedy samorz¹d zosta³ „obdarowany” nie-
ruchomoœci¹, której nie chcia³ przyj¹æ. Skala zja-
wiska mo¿e byæ wiêksza, ale o pozosta³ych przy-
padkach mogliœmy nawet nie wiedzieæ, bo wtedy
samorz¹d by³ zainteresowany przejêciem danych
nieruchomoœci. Mnie podawano przyk³ady kilku-
nastu takich sytuacji. Mo¿e Ministerstwo Spra-
wiedliwoœci albo Ministerstwo Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji maj¹ jak¹œ dok³adniejsz¹
statystykê. Trudno mi nawet odpowiedzieæ, kto
móg³by takimi danymi dysponowaæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Poniewa¿ ju¿ nie widzê chêtnych do zadania

pytania, przypominam pañstwu senatorom, ¿e
rozpatrywana ustawa zosta³a wniesiona jako se-
nacki projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony pan
minister sprawiedliwoœci.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu obecny
na posiedzeniu pan minister £ukasz Rêdziniak,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedli-
woœci, mo¿e zabraæ g³os.

Widzê, ¿e wyra¿a tak¹ wolê. Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
£ukasz Rêdziniak:
Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Nie planowa³em teraz zabieraæ g³osu, ale zosta-

³em niejako wywo³any przez pana przewodni-
cz¹cego Kwiatkowskiego. I odpowiadam na pyta-
nia, które tutaj pad³y.

Co do pytania pana senatora Andrzejewskiego,
je¿eli chodzi o porzucenie rzeczy czy w³asnoœci, to
zgodnie z art. 180 kodeksu cywilnego jest to mo¿-
liwe tylko i wy³¹cznie w odniesieniu do ruchomo-
œci, a w przypadku rzeczy nieruchomych na ogó³
nie mamy do czynienia z brakiem w³aœciciela. S¹
nieruchomoœci o nieustalonym b¹dŸ nieuregulo-
wanym stanie w³aœcicielskim. Ale ta regulacja ich
nie dotyczy, bo wtedy nabywanie nastêpuje na
ogó³ w przypadku zasiedzenia przez jednostkê sa-
morz¹du terytorialnego b¹dŸ w niektórych przy-
padkach przez Skarb Pañstwa.

Ta czynnoœæ prawna dwustronna – tak zosta³a
przez profesora Radwañskiego zaprojektowana –
dotyczy sytuacji, kiedy w³asnoœæ jest uregulowa-
na i przekazanie w³asnoœci nastêpuje w drodze
umowy .

By³o te¿ pytanie odnoœnie do kwestii op³at no-
tarialnych. Co do zasady, kwestia op³at notarial-
nych jest regulowana rozporz¹dzeniem ministra

sprawiedliwoœci. I akurat ta nowelizacja na op³aty
notarialne wp³ywu nie ma.

Nie chcê Wysokiej Izbie podawaæ nieprawdzi-
wych danych, ale z tego co pamiêtam, akurat
Skarb Pañstwa, je¿eli chodzi o op³aty notarialne,
ma ustawowo zni¿kê w wysokoœci 50%, podobnie
jest w przypadku gmin. Kwestia op³at notarial-
nych jest odrêbna. Zmiana w prawie o notariacie
dotyczy tylko obowi¹zku przesy³ania aktu nota-
rialnego i nie wp³ywa na same stawki taksy nota-
rialnej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania dodatkowe?
Jeszcze pan senator Kieres chce zadaæ pytanie.

Potem pan senator Andrzejewski.
Bardzo proszê.

Senator Leon Kieres:
Ja tylko z ostro¿noœci procesowej to pytanie za-

dajê, bo przecie¿ bra³em udzia³ w pracach komi-
sji, ale byæ mo¿e przeoczyliœmy pewn¹ sprawê,
a by³aby mo¿liwoœæ naprawienia tego.

Mianowicie w art. 9021 w § 1 piszemy, ¿e przez
umowê przekazania nieruchomoœci jej w³aœciciel
zobowi¹zuje siê nieodp³atnie przenieœæ na gminê
lub na Skarb Pañstwa w³asnoœæ nieruchomoœci.

Czy to nie wyklucza, Panie Ministrze, tego, ¿e
w³aœcicielem jest gmina i chce przekazaæ w³as-
noœæ Skarbowi Pañstwa? Bo tu mog¹ byæ kompli-
kacje redakcyjne. Ja wiem, o co nam chodzi³o –
o to, ¿e strona trzecia jest w³aœcicielem, ale pro-
szê siê wczytaæ, Panie Ministrze, w ten przepis.
Kiedy w³aœciciel chce przenieœæ nieodp³atnie al-
bo na gminê, albo na Skarb Pañstwa… A jak w³a-
œcicielem jest gmina, to ona nie mo¿e przenieœæ?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
£ukasz Rêdziniak:

Dziêkujê.
Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!

Szanowny Panie Senatorze! Przepis brzmi: „Przez
umowê przekazania nieruchomoœci jej w³aœci-
ciel”… Nie ma tutaj ograniczenia podmiotowego,
w³aœcicielem mo¿e byæ osoba fizyczna, prawna,
jednostka samorz¹du, gmina i mo¿e przenieœæ
w³asnoœæ równie¿ na Skarb Pañstwa. Tylko i wy-
³¹cznie w tym przypadku nie bêdzie mia³o zasto-
sowania to prawo, jak je tu okreœliliœmy, pier-
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woprzekazania – bo nie jest to pierwokup, ale pra-
wo pierwszeñstwa, które przys³uguje gminie w³a-
œciwej terytorialnie. I jest to jak najbardziej wyob-
ra¿alne, ¿e gmina bêdzie mog³a w drodze umowy
przekazaæ nieruchomoœæ Skarbowi Pañstwa.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych.
Jako pierwszy i jak dot¹d jedyny zapisa³ siê do

dyskusji pan senator Piotr £ukasz Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pani Marsza³ek! Szanowny Senacie! Panie Mi-

nistrze!
Dbaj¹c o system prawny, nigdy nie mo¿emy siê

naprzypominaæ, ¿e system prawny jest systemem
ca³oœciowym i nie zawiera luk, jest systemem
komplementarnym, zupe³nym i niesprzecznym.
Dlatego dziwi mnie, ¿e projektuj¹c ten przepis,
który jest…

(Rozmowy na sali)
Jak panowie skoñczycie, to bêdê kontynuowa³.

Proszê mi to odliczyæ od czasu.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Mi-

nistrze, Panie Senatorze, bardzo proszê o uwagê.)
Bo chcia³bym, ¿eby pan te¿ wys³ucha³, Panie

Ministrze, a prowadzicie konsultacje na sali.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: To jest

trzydzieœci sekund.)
Dziêkujê uprzejmie.
(Weso³oœæ na sali)
A wiêc, proszê pañstwa, projektuj¹c ze wszech

miar s³uszne rozwi¹zania, które zas³uguj¹ na ap-
robatê, zapomnieliœmy o tym, ¿e poza regulacj¹
istnieje problem, który nie zosta³ rozwi¹zany,
a który nie mo¿e byæ pozostawiony poza jedno-
znacznymi rozstrzygniêciami prawa pozytywne-
go, mianowicie problem mienia porzuconego,
problem mienia, w przypadku którego zrzeczenie
nast¹pi³o jednostronn¹ czynnoœci¹ prawn¹ oœ-
wiadczenia woli w przepisanej formie dla pozbycia
siê mienia, i to jest skuteczne, ale czynnoœæ jest
jednostronna. A druga strona, to znaczy ani gmi-
na, ani Skarb Pañstwa, która ma fakultatywn¹
mo¿liwoœæ nabycia tego mienia, nie naby³a go.

A wiêc jak wygl¹da ta sytuacja? Tu ani mini-
ster, ani pan Radwañski nie odpowiedzieli nam
na to pytanie. Odpowiedzia³a na to tradycja prawa
francuskiego, prawa niemieckiego i nale¿y j¹ tu
przywo³aæ.

W prawie francuskim wszystkie dobra niema-
j¹ce w³aœciciela, te, których w³aœciciele zmarli, nie

pozostawiaj¹c spadkobierców, oraz te, których
spadkobiercy siê zrzekli, albo te, które nie maj¹
spadkobierców, nale¿¹ do domeny publicznej. Jest
to problem domeny publicznej. A dalej jest bardzo
niebezpieczny przepis, który Ÿle funkcjonuje, je¿eli
chodzi o nasze interesy, o mienie Biblioteki Pol-
skiej w Pary¿u na Wyspie Œwiêtego Ludwika, i któ-
ry mówi: dobra niemaj¹ce w³aœciciela nale¿¹ do te-
go pañstwa, na którego terytorium siê znajduj¹.

Przypomnê kazus mienia porzuconego przez
pañstwo polskie – mimo moich licznych interwen-
cji nie zainteresowa³ siê tym minister kultury
w poprzednich kadencjach – na Wyspie Œwiêtego
Ludwika, kazus wyj¹tkowo wartoœciowego maj¹t-
ku w centrum Pary¿a, co do którego dwa razy s¹dy
odmówi³y praw w³aœcicielskich dwom podmiotom
polskim – jeden by³ z okresu bierutowskiego, dru-
gi teraz reaktywowany – i odda³ to pod kuratelê…
I je¿eli siê nikt nie zg³osi, a dzisiaj Skarb Pañstwa
siê nie zg³asza i traktuje to jako mienie porzucone,
to wejdzie przepis: dobra niemaj¹ce w³aœciciela
nale¿¹ do pañstwa francuskiego przez pewien
okres. I to teraz w³aœnie siê dzieje na naszych
oczach. Tyle, jeœli chodzi o prawo francuskie.

Prawo niemieckie równie¿… Mówi¹c o niekwe-
stionowanym prawie w³aœciciela do zrzeczenia
siê, bo jest to prawo podstawowe – nikogo nie
mo¿na zmusiæ, ¿eby by³ w³aœcicielem… W³asnoœæ
jest, o czym przypomnê, równie¿ podmiotowym
prawem cz³owieka, nie tylko prawem rzeczowym,
o czym niektórzy zapominaj¹. Równie¿ nierucho-
moœæ, która staje siê rzecz¹ niczyj¹, jest nierucho-
moœci¹, któr¹ nabywa Skarb Pañstwa.

W pe³ni aprobujê ten kierunek legislacji, ale
apelujê do pana ministra, apelujê do pana Ra-
dwañskiego, apelujê do legislatorów, o ujednoz-
nacznienie prawa w³aœciciela do zrzeczenia siê
nieruchomoœci i przejêcia jej przez Skarb Pañ-
stwa, aby nie pada³y odpowiedzi, ¿e nie mo¿e mieæ
w³aœciciela, ale nikt nie wykonuje w³adztwa i nie
ma subsydiarnego w³aœciciela w Polsce. Bo nie
drog¹ praktyki, ale tylko drog¹ jednoznacznoœci
w pañstwie prawa mo¿emy wprowadziæ porz¹dek
europejski. A jak nie, to proszê siêgn¹æ w prawie
polskim do legislatorów, do wzorców niemieckich
i wzorców francuskich. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator nie wykorzysta³ nawet po³owy

swojego czasu, ju¿ nie licz¹c tych trzydziestu se-
kund. Bardzo dziêkujê.

Informujê pañstwa senatorów, ¿e nikt poza pa-
nem senatorem Andrzejewskim nie zapisa³ siê do
g³osu, w zwi¹zku z tym zgodnie z art. 52 ust. 2 za-
mykam dyskusjê.

Informujê pañstwa, ¿e g³osowanie w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz
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ustawy – Prawo o notariacie zostanie przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
spó³dzielcze.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym posiedze-
niu 25 lipca 2008 r., a do Senatu zosta³a przeka-
zana 29 lipca. Marsza³ek Senatu w tym samym
dniu zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu
skierowa³ j¹ do dwóch komisji: Komisji Gospodar-
ki Narodowej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska. Komisje po rozpatrzeniu ustawy
przygotowa³y swoje sprawozdania. S¹ one zawar-
te w drukach nr 231A i nr 231B.

Proszê teraz sprawozdawcê Komisji Gospodar-
ki Narodowej, pana senatora Piotra Gruszczyñ-
skiego, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawo-
zdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Piotr Gruszczyñski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Zaproszeni Go-
œcie!

Mam przyjemnoœæ w imieniu Komisji Gospo-
darki Narodowej przedstawiæ sprawozdanie doty-
cz¹ce uchwalonej przez Sejm w dniu 25 lipca
ustawy o zmianie ustawy – Prawo spó³dzielcze.

Zasadniczym celem przedstawionej Senatowi
ustawy o zmianie ustawy – Prawo spó³dzielcze jest
okreœlenie wymaganej przez ustawê liczby za³o¿y-
cieli spó³dzielni w przypadku, gdy spó³dzielnia ta
zak³adana bêdzie w celu organizowania siê w grupy
producentów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia
15 wrzeœnia 2000 r. o grupach producentów rol-
nych, ich zwi¹zkach oraz o zmianie innych ustaw,
a tak¿e we wstêpnie uznane grupy producentów
owoców i warzyw oraz uznane organizacje produ-
centów owoców i warzyw w rozumieniu ustawy
z dnia 19 grudnia 2000 r. o organizacji rynku owo-
ców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz
rynku suszu paszowego. W tych przypadkach licz-
ba za³o¿ycieli osób fizycznych oraz osób prawnych
prowadz¹cych gospodarstwo rolne w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym lub prowadz¹cych
dzia³alnoœæ rolnicz¹ w zakresie dzia³ów specjalnej
produkcji rolnej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ piêæ.

Dalsze zmiany, jakie wprowadza ustawa, zmie-
rzaj¹ do nadania nowego brzmienia art. 15 usta-
wy – Prawo spó³dzielcze poprzez uzupe³nienie te-
go artyku³u o okreœlenie minimalnej liczby co naj-
mniej piêciu cz³onków spó³dzielni utworzonej
w celu organizowania siê w grupy producentów
rolnych lub we wstêpnie uznane grupy producen-
tów owoców i warzyw oraz uznane organizacje
producentów owoców i warzyw.

Ustawa dodaje równie¿ nowy art. 46a, który
okreœla zasadê, ¿e w spó³dzielniach produkcji rol-
nej, we wstêpnie uznanych grupach producentów
owoców i warzyw oraz uznanych organizacjach
producentów owoców i warzyw nie powo³uje siê
rady nadzorczej, chyba ¿e statut spó³dzielni sta-
nowi inaczej. W takich przypadkach kompetencje
rady przejmuje walne zgromadzenie.

W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej pro-
szê pañstwa senatorów o przyjêcie tej ustawy.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Teraz proszê pana senatora Krzysztofa Maj-

kowskiego, który przedstawi sprawozdanie Komi-
sji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska.

Proszê.

Senator Krzysztof Majkowski:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
W uzupe³nieniu do sprawozdania pana senato-

ra Gruszczyñskiego mogê dodaæ tylko tyle, ¿e
wczoraj, czyli 5 sierpnia, odby³o siê posiedzenie
Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska, na któ-
rym to posiedzeniu rozpatrywany by³ projekt tej
ustawy. Komisja nie zg³osi³a ¿adnych uwag i wno-
si o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Chcia³bym zwróciæ pañstwa uwagê na jedn¹
kwestiê, która budzi pewne kontrowersje, jeœli
chodzi o ustawê – Prawo spó³dzielcze. Jest to,
mo¿na powiedzieæ, jedna z najstarszych ustaw,
ustawa z 1982 r. z nowelizacj¹ z 2000 r. i obecn¹
nowelizacj¹ wprowadzaj¹c¹ zmianê, o której mó-
wi³ pan senator Gruszczyñski. Chodzi o to, ¿e
w przypadku gdy liczba cz³onków spó³dzielni jest
nie mniejsza ni¿ piêæ, mo¿na zrezygnowaæ z powo-
³ywania rady nadzorczej z tego wzglêdu, ¿e orga-
nami, które spó³dzielnia ma zapisane w statucie,
s¹ walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarz¹d.
Jeœli za³o¿ymy, ¿e zarz¹d bêdzie trzyosobowy, ko-
misja rewizyjna na przyk³ad dwuosobowa, to wia-
domo, ¿e mo¿e dojœæ do sytuacji, w której liczba
cz³onków spó³dzielni nie pozwoli na powo³anie ra-
dy nadzorczej.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê panom senatorom.
Czy s¹ do nich pytania?
Bardzo proszê.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja chcia³bym skierowaæ dwa krótkie pytania

do pana senatora Gruszczyñskiego.
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Pierwsze. Chcia³bym uzyskaæ potwierdzenie
tego, ¿e nowelizacja ustawy – Prawo spó³dzielcze
w du¿ym stopniu u³atwi zak³adanie spó³dzielni
w celu organizowania siê w grupy producentów
rolnych.

Drugie. Jakie skutki finansowe poniesie bu-
d¿et pañstwa w chwili wejœcia w ¿ycie tej ustawy?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ na pytanie pana senatora

Konopki.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Ta ustawa nie powoduje wzrostu kosztów bu-

d¿etu pañstwa. To jest jedno.
Jeœli chodzi o drugie pytanie, to powiem, ¿e ta

ustawa mo¿e spowodowaæ wiêksz¹ aktywizacjê
w obszarze tworzenia podmiotów gospodarczych
o charakterze spó³dzielczym, a bior¹c pod uwagê
fakt, ¿e g³ównie nakierowana jest na obszary wiej-
skie, charakteryzuj¹ce siê stosunkowo du¿ym
bezrobociem, stwarza mo¿liwoœci zwiêkszenia roz-
woju gospodarczego w³aœnie na tych obszarach.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Czy ktoœ jeszcze z pañstwa senatorów chce

o coœ zapytaæ naszych sprawozdawców? Nie ma
pytañ. Dziêkujê panom bardzo.

Przypominam pañstwu, ¿e rozpatrywana usta-
wa zosta³a wniesiona jako poselski projekt usta-
wy. Do jej reprezentowania zosta³ upowa¿niony
pan minister sprawiedliwoœci.

Zgodnie z art. 50 pragnê zapytaæ pana mini-
stra, czy chce zabraæ… Przepraszam, tak, mini-
ster sprawiedliwoœci. Jest z nami pan minister
£ukasz Rêdziniak. Pragnê zapytaæ pana ministra,
czy chce zabraæ g³os. Dziêkujê bardzo.

W takim razie przypominam, ¿e mog¹ pañstwo
zadawaæ pytania panu ministrowi. Nie ma pytañ
do pana ministra. Dziêkujê.

Otwieram dyskusjê.
Czy ktoœ zapisa³ siê do dyskusji?
Bardzo proszê, pan senator Gruszczyñski,

przepraszam, pan senator G³owski.
Proszê.

Senator Piotr G³owski:
Bêdzie niezwykle krótko, Pani Marsza³ek.
Podczas wczorajszej dyskusji w komisji rolni-

ctwa zosta³o to, myœlê, kilkakrotnie poruszone,
w zwi¹zku z tym powtórzê to na forum. Pojawi³y

siê zarzuty, ¿e zarówno rz¹d, jak i parlament robi¹
stosunkowo niewiele, ¿eby pomóc grupom produ-
cenckim, i te zarzuty pad³y z ró¿nych stron. Myœ-
lê, ¿e tak to, jak i inne ostatnio stanowione prawa
pokazuj¹, ¿e zarówno rz¹d, jak i parlament dok³a-
daj¹ wielu starañ, by u³atwiaæ powstawanie grup,
a po stronie organizacji, które czêsto maj¹ du¿o
lepszy kontakt z rolnikami, jest do odrobienia
wielka praca, by zmieniaæ mentalnoœæ w Polsce,
mentalnoœæ, która czêsto nie pozwala wspó³pra-
cowaæ s¹siadowi z s¹siadem. Myœlê, ¿e prawo jest
ju¿ w tej chwili na odpowiednio wysokim pozio-
mie, aby taka wspó³praca funkcjonowa³a, by³a
³atwa, mi³a i przyjemna. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê panu senatorowi.
Czy ktoœ jeszcze pragnie zabraæ g³os w dysku-

sji? Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu za-

mykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o zmianie ustawy – Prawo spó³dzielcze zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê goœciom.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organiza-
cji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, ryn-
ku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym posiedze-
niu 25 lipca 2008 r. Cztery dni póŸniej zosta³a
przekazana do Senatu. Pan marsza³ek 29 lipca
2008 r. zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Sena-
tu skierowa³ j¹ do Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska. Komisja po rozpatrzeniu ustawy
przygotowa³a swoje sprawozdanie w tej sprawie.

To sprawozdanie znajd¹ pañstwo w druku
nr 220A.

Proszê teraz pana senatora Jerzego Chróœci-
kowskiego, sprawozdawcê Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska, o przedstawienie sprawo-
zdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Proszê uprzejmie.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przed³o¿yæ w imieniu Komisji

Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska sprawozdanie
dotycz¹ce ustawy o zmianie ustawy o organizacji
rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku
tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

Jeœli mogê wyraziæ opiniê komisji: po rozpa-
trzeniu uchwalonej ustawy, tej, któr¹ wczeœniej
wymieni³em, komisja przyjê³a propozycjê, aby
przyj¹æ ustawê bez poprawek.
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Oczywiœcie w dyskusji by³a poruszana doœæ ob-
szerna tematyka, miêdzy innymi uregulowañ,
które pozwol¹ rolnikom skorzystaæ z tego, ¿e
w nowym przepisie przesuwamy termin z 31 lipca
na paŸdziernik. Pozwala to na uzupe³nienie doku-
mentów, których brakuje rolnikom, szczególnie
tym, którzy skorzystaj¹ po raz pierwszy w tym ro-
ku z dop³at do owoców miêkkich. Mówimy tu
o truskawce i malinie. Jest to nowe rozwi¹zanie;
jeszcze w poprzedniej kadencji uda³o siê wywal-
czyæ, aby Unia Europejska zastosowa³a mecha-
nizm dop³at. To jest w sumie 400 euro do 1 ha.
Jest to znaczna pomoc finansowa. Jedynym
utrudnieniem by³o to, ¿e rolnicy musieli posiadaæ
do tego umowy. I to jest najwiêkszym problemem,
bo rolnicy nie byli przygotowani na to rozwi¹za-
nie. Myœlê, ¿e w przysz³oœci bêdzie z tym ³atwiej,
ale teraz maj¹ wyd³u¿ony termin, co pozwoli im
uzupe³niæ dokumenty. Jest to takie wyjœcie na-
przeciw rolnikom.

Omawiano oczywiœcie utrudnienia, które
wprowadzane s¹ w tych zmianach, dotycz¹ce su-
szu paszowego. Chodzi tutaj o zaostrzenie przepi-
sów dyrektywy Unii Europejskiej, która nie dopu-
szcza do przerabiania suchej masy, czyli siana,
na susz paszowy. Jest to zastosowanie przepisów
uœciœlaj¹cych, zgodnie z którymi tylko podsuszo-
na masa, do 30% wilgotnoœci, mo¿e byæ przera-
biana i tylko w jej przypadku korzysta siê z dota-
cji. Te przepisy uœciœlaj¹ce pozwalaj¹ jasno to
okreœliæ. Akurat Polska nie by³a krajem, który te-
go nie przestrzega³, to Hiszpania jest „wzorcem”
tego, to tam te przepisy by³y niedotrzymywane.
Ta zmiana przepisów jest zwi¹zana z dyrektyw¹
Unii Europejskiej.

Jeszcze raz proszê o poparcie ustawy bez po-
prawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê. Ale, Panie Senatorze, proszê

jeszcze zostaæ przez moment.
Czy maj¹ pañstwo pytania do senatora sprawo-

zdawcy? Nie ma pytañ.
Dziêkujê panu…
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ja mam pytanie.)
Proszê, pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Chcia³bym zapytaæ o tak¹ rzecz. Ta ustawa, ta

nowela daje mo¿liwoœæ wstêpnego uznania orga-
nizacji producentów owoców i warzyw przez mar-
sza³ków i wojewodów. Czy wiemy, jak jest regulo-
wany proces tego uznawania? I czy s¹ tutaj na tyle
jasne kryteria, ¿e nie bêdzie tu ¿adnych niepoko-
jów i powodów do…

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Jeœli chodzi o komisjê, to akurat tego tematu
nie poruszaliœmy. Ale dla nas, dla cz³onków komi-
sji, jest jasne – i podnosiliœmy to ju¿ wielokrotnie –
¿e w zasadzie te przepisy obowi¹zywa³y wczeœniej.
Tak wiêc one nie wprowadz¹ jakichœ nowych wiel-
kich zmian poza tym, ¿e dochodzi do przyspiesze-
nia pewnego procesu. I to mo¿e byæ pewnym pro-
blemem, ten krótszy termin realizacji dochodze-
nia do grupy mo¿e byæ jakimœ problemem. Ale ge-
neralnie mo¿na powiedzieæ, ¿e dla tych grup, jeœli
maj¹ wsparcie w wysokoœci 75% kwalifikowane-
go, mo¿na tak powiedzieæ, programu, tego, który
realizuj¹, to jest to dla nich du¿e wsparcie finan-
sowe. I myœlê, ¿e je¿eli rolnicy nie maj¹ tej œwiado-
moœci – zwraca³em ju¿ na to uwagê w komisji – to
ta wiedza powinna do nich dotrzeæ. Powinni wie-
dzieæ, ¿e te grupy dziêki tej ustawie, tylko tej, bo
w przypadku innych ustaw o grupach producen-
tów nie maj¹ takiej szansy, ale w³aœnie dziêki tej
ustawie o owocach maj¹ szansê skorzystaæ
z wsparcia. A jest to du¿e wsparcie. Mam nadzie-
jê, ¿e wiêkszoœæ rolników bêdzie tym zaintereso-
wana i bêdzie korzysta³a z tego wsparcia. Jego
wielkoœæ nie jest ograniczona, zale¿y to od progra-
mu, na jaki organ zostanie przygotowany. Zreszt¹
pan minister udziela³ informacji, ¿e od tego roku
wchodzi jeszcze zasada dodatkowego wsparcia;
oprócz urz¹dzeñ do przetwarzania tego produktu
wchodz¹ równie¿ w grê ewentualnie maszyny do
zbioru owoców. W zwi¹zku z tym jest to jeszcze
dodatkowy element do zaliczenia w kosztach,
w projekcie, z czego mo¿e skorzystaæ grupa pro-
ducencka.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Panie Senatorze.
Ta ustawa by³a rz¹dowym projektem ustawy.
Czy chce zabraæ g³os obecny na sali pan mini-

ster Artur £awniczak, podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Pani Marsza³ek, Pañstwo Senatorowie, proszê

uprzejmie o poparcie ustawy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu

mog¹ pañstwo zadawaæ pytania panu ministrowi.
Czy s¹ jakieœ pytania, mimo ¿e wypowiedŸ by³a

tak krótka? Nie ma.
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Otwieram dyskusjê.
Czy ktoœ siê zapisa³? Nikt z pañstwa senatorów

nie zapisa³ siê do dyskusji.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu za-

mykam dyskusjê.
Informujê pañstwa, ¿e g³osowanie w sprawie

ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku
owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu
oraz rynku suszu paszowego zostanie przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Zanim przyst¹pimy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad, pragnê powiadomiæ
pañstwa senatorów, ¿e po tym punkcie og³oszê
przerwê do jutra, do godziny 9.00.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach.

Przypominam, ¿e ustawa zosta³a uchwalona
przez Sejm na dziewiêtnastym posiedzeniu Sejmu.
Do Senatu zosta³a przekazana 11 lipca. Pan mar-
sza³ek 15 lipca, zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulami-
nu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska. Komisja przygotowa³a swo-
je sprawozdanie, które jest w druku nr 211A.

Proszê teraz pana senatora Skurkiewicza…
Szukam go, ale go nie ma… A, ju¿ jest tutaj.

Proszê uprzejmie o zabranie g³osu i przedsta-
wienie sprawozdania komisji w sprawie ustawy,
któr¹ rozpatrujemy. Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska projekt uchwa³y
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach.

Celem nowelizacji ustawy z dnia 28 wrzeœnia
1991 r. o lasach jest wyd³u¿enie z dwóch do piêciu
lat ustawowego okresu ponownego wprowadze-
nia roœlinnoœci leœnej w lasach, w których drzewo-
stan zosta³ usuniêty. (Rozmowy na sali)

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Przepra-
szam, Panie Senatorze. Bardzo proszê o trochê
mniej g³oœne rozmowy, bo to zaburza porz¹dek
wyst¹pienia. Dziêkujê.)

Pragnê nadmieniæ, ¿e jest to nowelizacja, która
nast¹pi³a z inicjatywy poselskiej. Ta inicjatywa
poselska to bardzo prosta nowelizacja.

W imieniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodo-
wiska rekomendujê pañstwu przyjêcie tej ustawy
bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy maj¹ pañstwo pytania do senatora sprawo-

zdawcy? Nie ma pytañ.

Dziêkujê.
Rozpatrywana ustawa by³a poselskim projek-

tem ustawy. Reprezentuje ten projekt podczas
posiedzenia Senatu pan minister œrodowiska.
Jest tutaj z nami pan minister Janusz Zaleski,
podsekretarz stanu.

Czy pan minister chce zabraæ g³os?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Janusz Zaleski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Id¹c w œlady ministra rolnictwa, w imieniu mi-

nistra œrodowiska proponujê poparcie tej posel-
skiej inicjatywy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
To wszystko, tak? Dziêkujê uprzejmie.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do mi-

nistra?
Bardzo proszê, Rafa³ Muchacki.

Senator Rafa³ Muchacki:
Panie Ministrze, proszê o usuniêcie mojej jed-

nej w¹tpliwoœci. Mianowicie w poprzednim zapi-
sie mówi³o siê o usuniêciu drzewostanu i odbudo-
wie w ci¹gu dwóch lat, a w razie szkód wywo³a-
nych przez po¿ary i inne klêski ¿ywio³owe –
w okresie piêciu lat. Teraz mówi siê o okresie piê-
ciu lat od usuniêcia drzewostanu. Czy sformu³o-
wanie „usuniêcie drzewostanu” konsumuje rów-
nie¿ „po¿ary i inne klêski ¿ywio³owe”? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Jeœli odpowiedŸ bêdzie krótka, to proszê z miej-

sca, a jeœli d³u¿sza, to proszê na trybunê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Janusz Zaleski:
Postaram siê krótko odpowiedzieæ. W przeko-

naniu ministerstwa takie sformu³owanie konsu-
muje równie¿ skutki po¿aru i innych klêsk ¿ywio-
³owych. Koniecznoœæ wprowadzenia nastêpnego
pokolenia drzewostanu po usuniêciu drzewosta-
nu, który zosta³ zniszczony w wyniku klêski ¿y-
wio³owej czy te¿ po¿aru, jest jednakowa, bez
wzglêdu na to, czy usuwamy drzewostan zdrowy,
czy usuwamy drzewostan zniszczony po¿arem. To
sformu³owanie konsumuje wszystkie przypadki,
w których drzewostan zosta³ zdjêty z powierzchni
ziemi, a gleba bêdzie przygotowana pod nastêpne
pokolenia.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê panu ministrowi.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Pan senator Skurkiewicz.
Poproszê pana ministra na mównicê, myœla-

³am, ¿e bêdzie tylko jedno pytanie.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ta sprawa umknê³a podczas

posiedzenia komisji, a chcia³bym rozwiaæ moj¹
w¹tpliwoœæ. Okres piêcioletni jest doœæ d³ugi. Jak
by pan minister móg³ odnieœæ siê do sprawy
zwi¹zanej z terenami zapêdraczonymi. Czy ten
piêcioletni okres nie bêdzie mia³ wp³ywu doœæ
zgubnego, je¿eli chodzi na przyk³ad o tereny dy-
rekcji ³ódzkiej i kroœnieñskiej, gdzie problem
z pêdrakiem jest powa¿ny? W ci¹gu piêciu lat, jak
wiadomo, jest niemal dwukrotna rujka chrab¹sz-
cza. Czy nie nale¿a³oby w jakiœ sposób doprecyzo-
waæ, ¿e na przyk³ad w³aœciciel gruntu czy terenu
ponosi koszty zwi¹zane z tymi dzia³aniami?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Janusz Zaleski:
Ten problem, jeœli chodzi o grunty zarz¹dzane

przez Lasy Pañstwowe, a jest to 80% gruntów za-
jêtych przez lasy, nie istnieje, praktycznie rzecz
bior¹c, dziêki stosownym zapisom w instrukcji
ochrony lasu i zasadach hodowli lasu. Tam, gdzie
wystêpuje pêdrak, drzewostan bêdzie przywraca-
ny bardzo szybko, praktycznie rzecz bior¹c w na-
stêpnym roku. Pewne problemy rzeczywiœcie mo-
g¹ siê wy³oniæ w przypadku gruntów prywatnych,
bo wiadomo, ¿e prywatni w³aœciciele s¹ mniej po-
datni na nadzór pe³niony przez starostów czy
nadleœniczych. S¹dzê, ¿e to równie¿, nawet w dro-
dze decyzji administracyjnych, mo¿e byæ za³at-
wione w ten sposób, ¿e na terenach zagro¿onych
ten okres bêdzie skrócony.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Pytanie zadaje pan senator Stanis³aw Gogacz.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Ministrze, dysponujê pismem, pod którym

jest pana podpis, z³o¿onym na rêce marsza³ka Se-
jmu pana Bronis³awa Komorowskiego, bêd¹cym

odpowiedzi¹ na pytanie Klubu Parlamentarnego
Prawo i Sprawiedliwoœæ. Stwierdzi³ pan w nim, ¿e
dobrze by³oby przystêpuj¹c do nowelizacji ustawy
o lasach zrobiæ to kompleksowo. Ja rozumiem, ¿e
mo¿e byæ zarzut w moim kierunku, i¿ to pytanie jest
poza zakresem omawianych zmian. Ale zadam je
wkontekœciewywiadu, jaki zosta³ zpanemprzepro-
wadzony. O, jest „Nowe ¿ycie gospodarcze”. Stwier-
dzi³ pan w tym wywiadzie, ¿e dobrze by³oby dopro-
wadziæ do takiej zmiany legislacyjnej, która polega-
³aby na zmianie podporz¹dkowania prawnego Biu-
raUrz¹dzaniaLasu iGeodezji Leœnej. Je¿eliwi¹¿ê te
dwa fakty, to dlatego, ¿e wydaje mi siê, ¿e przedmiot
dzisiejszej nowelizacji, dzisiejszej dyskusji legisla-
cyjnej, czy to ma byæ dwa lata, czy to ma byæ piêæ lat,
w jakiœ sposób koresponduje z t¹ zapowiedzi¹, któ-
r¹ pan tu przedstawi³. Biuro urz¹dzania lasu podle-
ga ministrowi skarbu, a pañstwo byæ mo¿e macie
zwi¹zane rêce, je¿eli chodzi o dzia³alnoœæ w zakresie
dzisiejszej nowelizacji. Chcia³bym, ¿eby ustosun-
kowa³ siê pan do tego, czy jest b³êdem, ¿e my dzisiaj
dokonujemy tylko jednej nowelizacji?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Panie Ministrze.
Dziêkujê Panie, Senatorze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Janusz Zaleski:
Nie œmia³bym oceniaæ negatywnie poselskich

inicjatyw. Ta inicjatywa jest merytorycznie s³u-
szna, ale dotyczy sprawy bardzo wycinkowej. Pan
senator s³usznie powi¹za³ kwestiê podporz¹dko-
wania biura urz¹dzania lasu ministrowi. Rzeczy-
wiœcie, jest taka koncepcja. W planowanej przez
resort nowelizacji ustawy o lasach chcielibyœmy,
¿eby biuro urz¹dzania lasu by³o narzêdziem mini-
stra œrodowiska s³u¿¹cym do nadzorowania la-
sów pañstwowych. W planach urz¹dzania lasu
wykonywanych przez biuro urz¹dzania lasu znaj-
d¹ siê zapisy mówi¹ce o tym, jak d³ugi powinien
byæ na danym terenie okres odnowienia, o co py-
ta³ senator Skurkiewicz. A wiêc jedno jest zwi¹za-
ne z drugim i chcielibyœmy to wszystko za³atwiæ
w obszerniejszej nowelizacji ustawy o lasach.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz pan senator Piotr G³owski.
Czy ktoœ z pañstwa bêdzie chcia³ potem jeszcze

zadaæ pytanie?
Czy pan senator Konopka chcia³by zadaæ po-

tem pytanie?
(Senator Marek Konopka: Nie.)
Proszê bardzo, pan senator G³owski.
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Senator Piotr G³owski:

Panie Ministrze, jak rozumiem, ta zmiana,
o której dzisiaj rozmawiamy, powsta³a w wyniku
rozmów z leœnikami, na wniosek œrodowiska, ¿e-
byœmy jak najszybciej, chocia¿by ze wzglêdu na
coraz czêstsze ró¿nego rodzaju klêski, w ten spo-
sób podeszli do tego zagadnienia – w³aœnie wycin-
kowo, a nie kompleksowo rozmawiaj¹c o dzisiej-
szym dokumencie. Projekt poselski jest wyjœciem
naprzeciw tym oczekiwaniom. Tak?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Janusz Zaleski:
Tak, zdecydowanie tak. Rzecz polega na tym, ¿e

dotychczas w ustawie zapisany by³ okres dwóch
lat niezbêdny do odnowienia drzewostanu. A przy-
roda ma to do siebie, ¿e ró¿ne gatunki drzew owo-
cuj¹ w ró¿nym cyklu. Czasem s¹ to trzy lata, a cza-
sem jest to piêæ lat, które dziel¹ jeden urodzaj od
drugiego. I trzeba daæ przyrodzie szansê na produ-
kowanie takiej iloœci nasion, aby wszystko obsiaæ
i w sposób naturalny odtworzyæ istniej¹cy drzewo-
stan. Po to jest miêdzy innymi ta nowelizacja.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Senator Zbigniew Meres.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, moje pytanie dotyczy bardzo

powa¿nych w skutkach klêsk ¿ywio³owych. To
wi¹¿e siê z potrzeb¹ odnowienia terenu na wielkim
obszarze i zaplanowaniem takiego odnowienia,
które spowoduje, ¿e klêska – w tym przypadku
chodzi mi o po¿ar w KuŸni Raciborskiej, 10 tysiêcy
ha – nie wróci w takim samym rozmiarze. Wi¹¿e siê
to te¿ z wprowadzeniem przegród biologicznych
naturalnych. Czy okres piêcioletni jest graniczny,
jeœli chodzi o wprowadzenie takiego odnowienia
na obszarach klêsk ¿ywio³owych?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, Panie Ministrze.
Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Janusz Zaleski:
Dotychczasowe doœwiadczenie – po¿ar w KuŸni

Raciborskiej, o którym mówi³ pan senator, czy
chocia¿by huragan w Puszczy Piskiej sprzed sze-
œciu lat – wskazuje na to, ¿e tej wielkoœci klêski ¿y-

wio³owe nie stwarzaj¹ problemu z odnowieniem
drzewostanu w ci¹gu, powiedzia³bym, piêciu lat.
Musia³aby byæ to jakaœ trudna do przewidzenia
klêska, która zmiot³aby z powierzchni ziemi
20–30 tysiêcy ha lasu. Wówczas rzeczywiœcie
mog³yby byæ z tym k³opoty. Ale w daj¹cej siê opi-
saæ przesz³oœci takich klêsk na terenie kraju nie
by³o. A wiêc myœlê, ¿e piêæ lat jest tutaj bezpiecz-
nym okresem.

Senator Zbigniew Meres:
Rozumiem, ¿e z wprowadzeniem tych przegród

biologicznych, które hamuj¹ rozwój ewentualne-
go po¿aru w tych samych miejscach?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Janusz Zaleski:
Nie chcia³em ju¿ wchodziæ g³êbiej w ten temat.

Oczywiœcie, w przypadku ka¿dego nowego drze-
wostanu, który w tej chwili wprowadzamy, wyko-
rzystujemy nasze doœwiadczenia, a wiêc jest to ta-
ki sk³ad gatunkowy, który powoduje, ¿e klêska
po¿aru, klêska wichury, jakaœ klêska owadzia
staje siê mniej mo¿liwa. Ale nie da siê nigdy wy-
kluczyæ klêsk, bo one w dobie ocieplenia klimatu
bêd¹ siê zawsze zdarzaæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Senator Gogacz, proszê.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Chcia³bym zapytaæ, Panie Ministrze, o nastê-

puj¹c¹ sprawê. Na pewno jednym z celów tej no-
welizacji jest zwiêkszenie lesistoœci. Czy ta lesi-
stoœæ siê zwiêkszy, czy siê nie zwiêkszy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Janusz Zaleski:
Powiedzia³bym, ¿e nie ma to wp³ywu na zwiêk-

szenie lesistoœci, bo jest to zapis, który mówi o po-
nownym wprowadzaniu drzewostanu. Mamy tu
tylko i wy³¹cznie teren, na którym by³ las i z powo-
du klêski ¿ywio³owej albo z powodu normalnej
eksploatacji zosta³ wyciêty. Tak ¿e nie ma to
zwi¹zku z lesistoœci¹, nie bêdzie mia³o to wp³ywu
na wzrost czy spadek lesistoœci.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-

ka Janusz Zaleski: Dziêkujê.)
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Otwieram dyskusjê.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu za-

mykam dyskusjê, bo nikt siê nie zapisa³ do g³osu.
Informujê pañstwa senatorów, ¿e g³osowanie

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach zo-
stanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Tak jak powiedzia³am, zaraz po komunika-
tach, og³oszê przerwê do jutra, do godziny 9.00
rano.

Proszê uprzejmie pani¹ senator sekretarz
Ma³gorzatê Adamczak o odczytanie komunika-
tów.

Senator Sekretarz
Ma³gorzata Adamczak:
Komunikat pierwszy. Bezpoœrednio po og³osze-

niu przerwy w sali nr 182 odbêdzie siê posiedzenie
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej w sprawie zg³oszonych w trakcie
obrad plenarnych poprawek do ustawy o zmianie

ustawy o dokumentach paszportowych oraz
ustawy o op³acie skarbowej.

Komunikat drugi. Dwadzieœcia minut po og³o-
szeniu przerwy w sali nr 182 odbêdzie siê posie-
dzenie Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
oraz Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie
zg³oszonych w trakcie obrad plenarnych popra-
wek do ustawy o upowa¿nieniu prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej do z³o¿enia oœwiadczenia
o uznaniu w³aœciwoœci Trybuna³u Sprawiedliwo-
œci Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35
ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Komunikat trzeci. Bezpoœrednio po og³oszeniu
przerwy w obradach w sali 179 posiedzenie Komi-
sji Ustawodawcza poœwiêcone rozpatrzeniu wyro-
ków Trybuna³u Konstytucyjnego: z dnia 23 kwiet-
nia 2008 r. dotycz¹cego ustawy o izbach lekar-
skich i z dnia 17 czerwca 2008 r. dotycz¹cego
ustawy o kontroli skarbowej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Do jutra, do godziny dziewi¹tej.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 17 minut 51)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczy marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Marek
Zió³kowski i Zbigniew Romaszewski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

szesnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpo¿arowej oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym posiedze-
niu w dniu 25 lipca 2008 r. Do Senatu zosta³a
przekazana w dniu 29 lipca 2008 r. Marsza³ek Se-
natu w dniu 29 lipca 2008 r., zgodnie z art. 68
ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komi-
sji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej. Komisja po rozpatrzeniu ustawy
przygotowa³a swoje sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 221, a sprawozdanie komisji
w druku nr 221A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana se-
natora Zbigniewa Meresa, o zabranie g³osu
i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie
rozpatrywanej ustawy.

Senator Zbigniew Meres:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego

i Administracji Pañstwowej mam przyjemnoœæ
przedstawiæ sprawozdanie komisji w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo¿a-
rowej oraz niektórych innych ustaw, druk nr 221.

G³ównym powodem nowelizacji ustawy
o ochronie przeciwpo¿arowej oraz niektórych in-
nych ustaw by³o jednoznaczne uregulowanie
kwestii wyp³aty ekwiwalentu stra¿akom ochotni-
kom za czas ich udzia³u w akcjach ratowniczych
i szkoleniach przeciwpo¿arowych organizowa-

nych przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ lub gminê.
Chocia¿ istniej¹ce regulacje w tej sprawie dawa³y
mo¿liwoœæ wyp³aty stosownego ekwiwalentu, je-
dnak dotychczasowy zapis, niezbyt precyzyjny,
budz¹cy niejednokrotnie w¹tpliwoœci, skutkowa³
nieraz odmow¹ wyp³aty.

Obecne regulacje, niezwykle istotne, dotycz¹
bardzo szerokiej rzeszy stra¿aków ochotników,
którzy w liczbie kilkuset tysiêcy ratowników o ka-
¿dej porze dnia i nocy gotowi s¹ stan¹æ do ratowa-
nia ludzkiego ¿ycia i mienia, a w razie zaistnienia
klêsk ¿ywio³owych nieraz ryzykuj¹ swoim ¿yciem
i zdrowiem.

Komisja ma wielk¹ satysfakcjê z tego tytu³u, ¿e
mo¿emy procedowaæ obligatoryjnoœæ wyp³aty ek-
wiwalentu stra¿akom ochotnikom za udzia³
w akacjach ratowniczych i szkoleniach przeciw-
po¿arowych. Gminy maj¹ mo¿liwoœæ okreœlenia
jego wysokoœci do 1/175 przeciêtnego wynagro-
dzenia za jedn¹ godzinê udzia³u w prowadzonej
akcji ratowniczej. Przyjêcie obligatoryjnego trybu
wyp³aty ekwiwalentu jest najlepszym rozwi¹za-
niem, raz na zawsze zlikwiduje dowolnoœæ inter-
pretacji zapisów ustawy i wykluczy przypadki,
z jakimi mieliœmy nieraz do czynienia, ¿e stra¿acy
ochotnicy bior¹cy udzia³ w akacjach mieli potem
wielki problem z otrzymaniem nale¿nego im, gwa-
rantowanego w ustawie ekwiwalentu.

Projekt ustawy, zawarty w druku nr 221, do-
konuje równie¿ niezbêdnych zmian w ustawie
o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, sytuuj¹c w nale-
¿ytej pozycji stra¿aków ochotników, w tym za-
rz¹dy oddzia³ów wojewódzkich, powiatowych
i gminnych.

Ponadto zgodnie z projektem ustawy w ustawie
– Prawo o ruchu drogowym dokonuje siê zmian,
daj¹cych stra¿akom Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
i cz³onkom ochotniczych stra¿y po¿arnych mo¿li-
woœæ kierowania ruchem polegaj¹c¹ na wydawa-
niu poleceñ lub sygna³ów uczestnikowi ruchu lub
innej osobie znajduj¹cej siê na drodze.

Do wziêcia udzia³u w pracach nad projektem
ustawy zaproszono wiele organizacji, przede
wszystkim samorz¹dowych i stra¿ackich. Projekt
nie budzi³ wiêkszych zastrze¿eñ i nie nasuwa³
uwag, wychodzi bowiem naprzeciw oczekiwa-



niom zarówno stra¿aków ochotników, jak i lokal-
nych samorz¹dów, które wielce wspieraj¹ dzia³a-
nia ochotniczych stra¿y po¿arnych na swoim te-
renie.

Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e stra¿acy ochotnicy,
których dzia³alnoœæ stanowi podstawowy filar
krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego, nie
pe³ni¹ wy³¹cznie funkcji zwi¹zanych z niesieniem
pomocy, anga¿uj¹ siê bowiem równie¿ w wiele
bardzo wa¿nych dla spo³ecznoœci wspólnot lokal-
nych na wsi i w miastach spraw.

Wracaj¹c do sprawozdania, nale¿y zauwa¿yæ,
¿e rozwi¹zania, które pojawi³y siê w omawianej
ustawie, s¹ odzwierciedleniem oczekiwañ Za-
rz¹du G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej. W du¿ym
stopniu to Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej
wniós³ w formie podpowiedzi i sugestii wiele cen-
nych i niezwykle trafnych pomys³ów i rozwi¹zañ,
miêdzy innymi, do projektu ustawy o zmianie
ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej i niektórych
innych ustaw, zgodnie z którym zadania zwi¹zane
z koordynacj¹ i funkcjonowaniem krajowego sys-
temu ratowniczo-gaœniczego na obszarze gminy
w zakresie ustalonym przez wojewodê bêd¹ mogli
wykonywaæ równie¿ przy pomocy komendanta
gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych wójt, burmistrz i prezydent. Dodam, ¿e jest
to niejako naturalne, bo statut Zwi¹zku Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej
precyzuje wyraŸnie, ¿e zarz¹d oddzia³u gminnego
zwi¹zku wybiera miêdzy innymi komendanta
gminnego zwi¹zku, który jest dowódc¹ jednostek
operacyjno-technicznych OSP na terenie gminy
i kieruje przygotowaniem tych jednostek do dzia-
³añ ratowniczych.

W ustawie rozstrzygniêto kwestiê ekwiwalentu
w sposób, który ju¿ wczeœniej omówi³em. To nie s¹
du¿e stawki, górna ich granica to oko³o 14 z³ za go-
dzinê. Gminom pozostawiono mo¿liwoœæ realnego
wp³ywu na ostateczny kszta³t wysokoœci stawki ek-
wiwalentu, maj¹c pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e to stan za-
sobnoœci kasy gminy okreœli ostatecznie wysokoœæ
tego ekwiwalentu. Nale¿y dodaæ, ¿e ten ekwiwalent
gminy wyp³acaj¹ ju¿ od 1991 r. w wielu przypad-
kach i ¿e te œrodki w bud¿etach gmin, w zale¿noœci
od ich zasobnoœci, by³y rezerwowane celem wyp³aty
ekwiwalentu, wiêc nie jest to nowy i raptowny wy-
datek z bud¿etu gminy.

Wreszcie dokonano bardzo wa¿nej regulacji
dotycz¹cej przeprowadzenia podstawowych ba-
dañ lekarskich dla stra¿aków ochotników, tak by
wyeliminowaæ wszelkie w¹tpliwoœci pojawiaj¹ce
siê w zwi¹zku z dotychczasowymi rozwi¹zaniami,
zw³aszcza co do zakresu i sposobu prowadzenia
badañ dla cz³onków ochotniczych stra¿y po¿ar-
nych bior¹cych udzia³ w akcjach ratowniczych.

Kolejna regulacja dotyczy mo¿liwoœci ubezpie-
czenia w instytucji ubezpieczeniowej cz³onków
OSP i m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych. Ubez-
pieczenie mo¿e byæ imienne lub zbiorowe niei-
mienne. Taka konstrukcja pozwoli na ubezpie-
czenie wiêkszej liczby ratowników ochotników
bior¹cych udzia³ w akacjach ratowniczych. Je-
dnak gminie pozostawiono to, w jakim zakresie te
ubezpieczenia bêd¹ mog³y byæ dokonywane, w za-
le¿noœci od potrzeb oraz zasobów i mo¿liwoœci, ja-
kie maj¹ gminy.

Kolejn¹ bardzo wa¿n¹ regulacj¹ jest zapewnie-
nie sprawnej koordynacji i wspó³dzia³ania struk-
tur PSP, czyli Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, ze
strukturami ochotniczych stra¿y po¿arnych,
w tym zarz¹dami oddzia³ów gminnych i powiato-
wych Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,
w celu wyeliminowania wszelkiego rodzaju niedo-
godnoœci, niespójnoœci zapisów, jakie w praktyce
mog³yby spowodowaæ pewn¹ dezorganizacjê czy
dysonans w dzia³aniach obu s³u¿b, których
wspó³pracê zak³ada przecie¿ krajowy system ra-
towniczo-gaœniczy.

Wreszcie upowa¿niono w³aœciwego wójta,
burmistrza i prezydenta miasta do wydawania
dokumentu, jakim powinien legitymowaæ siê
kierowca pojazdu uprzywilejowanego bêd¹cego
w posiadaniu ochotniczej stra¿y po¿arnej. Upo-
wa¿niono tak¿e, co wa¿ne, stra¿aka Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej oraz cz³onka ochotniczej stra¿y
po¿arnej do kierowania ruchem podczas wyko-
nywania czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem
akcji ratowniczej. Zreszt¹ wspomina³em ju¿
o tym. Akcje, zw³aszcza przy wypadkach drogo-
wych, ale nie tylko, prawie zawsze wymagaj¹ ta-
kich uprawnieñ dla bezpieczeñstwa stra¿aków,
którzy je prowadz¹. Warto wspomnieæ, ¿e takie
uprawnienia maj¹ obecnie funkcjonariusze
i pracownicy miêdzy innymi takich s³u¿b jak:
Stra¿ Graniczna, stra¿ gminna, stra¿ leœna, ma
je tak¿e osoba dzia³aj¹ca w imieniu zarz¹dcy
drogi.

W ustawie znajduje siê bardzo wa¿ny zapis,
który daje szansê ochotniczym stra¿om po¿ar-
nym uzyskania dotacji od jednostek samorz¹du
terytorialnego tak, aby OSP mog³y korzystaæ, na
przyk³ad z przywileju podatkowego przy zakupie
niezbêdnego sprzêtu potrzebnego do prowadze-
nia akcji ratowniczej z mniejsz¹ stawk¹ podatku
VAT. Dotychczasowa regulacja nie dawa³a takiej
szansy. Obecna otwiera kolejn¹ mo¿liwoœæ dla lo-
kalnych samorz¹dów, wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów udzielenia stosownej pomocy stra¿om
po¿arnym w zwi¹zku z zaistnia³ymi w tym zakre-
sie potrzebami.

Nale¿y zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e jeszcze nie
wszystko zosta³o uregulowane, ale jest to projekt,
który daje wiele mo¿liwoœci pomocy, i poprawy
kondycji oraz potencja³u ochotniczych stra¿y po-
¿arnych.
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Wysoka Izbo, powsta³a regulacja daje znacznie
szersze ni¿ dotychczas mo¿liwoœci wspó³dzia³ania
gmin i stra¿y po¿arnych dla dobra lokalnych spo-
³ecznoœci. Komisja ma nadziejê, ¿e ta regulacja
spotka siê z bardzo dobrym przyjêciem zarówno
przez ochotników, jak i lokalne samorz¹dy, a nam,
senatorom, da satysfakcjê z tego, ¿e mogliœmy zro-
biæ coœ obiektywnie dobrego dla tych, którzy tej re-
gulacji od wielu, wielu lat oczekuj¹.

Dlatego te¿ z wielk¹ satysfakcj¹ przedstawiam
Wysokiej Izbie sprawozdanie Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, które
zosta³o przyjête jednog³oœnie, bez uwag. Uprzej-
mie proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie prezentowa-
nej ustawy bez poprawek.

Panie Marsza³ku, 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?

Pan senator Rulewski i pan senator Kraska.

Senator Jan Rulewski:
Dziêkujê.
Pan senator sprawozdawca zaapelowa³ o nie-

wprowadzanie poprawek. Moje pytanie jest pew-
n¹ sugesti¹ dotycz¹c¹ poprawek. Otó¿ wspomnia³
pan w swoim wyst¹pieniu, ¿e przyjêto tak¹ nor-
matywn¹ stawkê, która ma byæ nie wiêksza ni¿
14 z³ za godzinê, tak przynajmniej zrozumia³em…

(Senator Zbigniew Meres: Mo¿na, Panie Sena-
torze?)

Chodzi o przeciêtn¹ stawkê, tak?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Konstrukcja przepisu jest taka, ¿e to jest staw-

ka do 1/175 œredniego wynagrodzenia. A wiêc
w tej chwili jest to kwota oko³o 14 z³ 28 gr. W zasa-
dzie w wielu przypadkach gminy takie wynagro-
dzenie wyp³acaj¹, ale dla wielu gmin ta wysokoœæ
jest jeszcze nieosi¹galna, a wynagrodzenie plasu-
je siê w œrodkowej granicy tej wartoœci. Te stawki
nie zawsze s¹ takie. Mog¹ byæ znacznie ni¿sze,
w zale¿noœci od tego, jakie s¹ mo¿liwoœci gminy,
jakie s¹ jej zasoby.

(Senator Jan Rulewski: W³aœnie tak zrozumia-
³em. S¹ to sztywne ramy…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, to nie jest dyskusja. Proszê
o pytanie.

(Senator Jan Rulewski: Pytanie…)
Ale to za chwilê, bo s¹ kolejni chêtni. Proszê siê

zg³osiæ.

Senator Jan Rulewski:
S¹ to sztywne ramy, to znaczy mo¿na schodziæ

w dó³, ale nie mo¿na daæ wiêcej, prawda? Wobec te-
go mam takie pytanie: czy mo¿na by przyj¹æ tê¿e
stawkê jako stawkê minimaln¹ z mo¿liwoœci¹ pod-
noszenia jej przez gminê w ramach jej œrodków?

(Senator Zbigniew Meres: Mo¿na, Panie Mar-
sza³ku?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Panie Senatorze, ta formu³a istnieje od 1991 r.

Zosta³o wtedy przyjête takie za³o¿enie co do spo-
sobu wyp³acania tego ekwiwalentu, ¿e jest to gra-
niczna wartoœæ œredniego wynagrodzenia. A wiêc
ta formu³a jest diametralnie ró¿na od proponowa-
nej przez pana senatora, ustalono, ¿e ma to byæ do
1/175, a nie odwrotnie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Kraska, proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mam dwa pytania.
Czy nie uwa¿a pan, ¿e wprowadzenie tego ekwi-

walentu troszeczkê zaburza³oby ideê ochotniczej
stra¿y po¿arnej? Chocia¿ ja osobiœcie jestem
oczywiœcie za projektem tej ustawy.

I drugie pytanie. Czy stra¿acy nie bêd¹ mieli ta-
kiej pokusy, ¿eby prowokowaæ wiêksz¹ liczbê zda-
rzeñ? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:
Panie Senatorze, mo¿e zacznê od tego dru-

giego pytania. Myœlê, ¿e to nie bêdzie prowoko-
wa³o, w ka¿dym razie nie powinno prowokowaæ
takich sytuacji, aczkolwiek mo¿e to budziæ ja-
kieœ, powiedzmy, wirtualne przypuszczenia.
Nale¿y sobie oczywiœcie zdawaæ sprawê z tego,
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¿e stra¿acy ochotnicy dzia³aj¹ z potrzeby serca,
œpiesz¹c z pomoc¹ swoim bliŸnim, dla dobra
swojej wspólnoty lokalnej, i oni nigdy nie bêd¹
robiæ takich rzeczy sami z siebie. Ale zdajê so-
bie sprawê z tego, ¿e niejednokrotnie s³yszy siê
o takich, a nie innych, przypadkach piromanii
i o udziale w tych zdarzeniach pewnych osób…
Myœlê jednak, ¿e takiego podejrzenia wobec
ochotniczej stra¿y po¿arnej w ogóle nie nale¿y
braæ pod uwagê.

I teraz wracam do tego pierwszego pytania, któ-
re dotyczy³o…

(Senator Waldemar Kraska: Idei ochotniczej
stra¿y po¿arnej.)

W³aœnie. Panie Senatorze, jest to forma ja-
kiejœ gratyfikacji, uznania ze strony w³adz dla
tych, którzy te czynnoœci podejmuj¹ na ochotni-
ka. Ju¿ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
przy konstruowaniu ustawy obrano ten kieru-
nek z uwagi na fakt, ¿e czêstotliwoœæ akcji jest
na tyle du¿a – w zale¿noœci od terenu kraju oczy-
wiœcie – ¿e nale¿y zadbaæ o to, ¿eby ochotnicze
stra¿e po¿arne mia³y równie¿ jak¹œ mo¿liwoœæ
otrzymywania pewnej gratyfikacji za udzia³
w akcjach. Bo jednak jest to du¿e poœwiêcenie
i zaanga¿owanie czasowe, a przecie¿ prowadze-
nie takich akcji wymaga tak¿e odpowiedniego
przygotowania. I takie za³o¿enie leg³o u podstaw
tych rozwi¹zañ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Misio³ek, proszê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:

Panie Senatorze, chcia³bym zadaæ nastêpuj¹ce
pytanie: czy ustawa przewiduje, sk¹d bêd¹ po-
chodzi³y œrodki dla samorz¹dów na wyp³aty tych
ekwiwalentów?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Panie Senatorze, jak ju¿ wspomnia³em, odpo-

wiadaj¹c na wczeœniejsze pytania, formu³a wy-
p³aty ekwiwalentu w zasadzie istnieje od 1991 r.
I wtedy te¿ – a przypominam, ¿e pod w³adztwo sa-
morz¹dów ochotnicze stra¿e po¿arne przesz³y
w 1989 r. – gminy wydziela³y na nie œrodki
w swoich zasobach, tak wiêc od tego czasu œrodki
by³y. W swoim sprawozdaniu zwróci³em uwagê na
to, ¿e nie jest to dla samorz¹dów rzecz absolutnie
nowa czy te¿ nag³y, niespodziewany wydatek
z bud¿etu. A wiêc bez wzglêdu na to, ¿e nale¿a³oby
siê zastanawiaæ, w jaki sposób ewentualnie po-

móc gminom, trzeba stwierdziæ, ¿e formu³a takiej
wyp³aty istnia³a od dawna i w bud¿etach gmin po-
winna byæ przewidywana.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³abym zapytaæ… Tutaj s³yszê, ¿e tego

rodzaju ekwiwalenty by³y wyp³acane. Tyle tylko,
¿e o ile wiem, zosta³y one zakwestionowane przez
regionalne, ma³opolskie biura obrachunkowe.
I st¹d te¿… (Rozmowy na sali)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Przepraszam
bardzo… Prosi³bym o spokój.)

St¹d te¿ wziê³a siê potrzeba uregulowania tej
sytuacji.

Mam pytanie: jakie dotychczas by³y roczne ko-
szty tego typu akcji?

I drugie pytanie. Jakie s¹ przewidywane koszty
tego przedsiêwziêcia w ci¹gu najbli¿szych lat?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:
Pani Senator, te koszty zale¿¹ od tego, z jak¹

czêstotliwoœci¹ jednostki ochotniczych stra¿y po-
¿arnych wyje¿d¿aj¹ do akcji na ró¿nych obsza-
rach kraju. To zale¿y równie¿ od tego, jaki to jest
okres roku i ile jest ró¿nych zdarzeñ, takich jak
wichury czy inne klêski ¿ywio³owe, na przyk³ad
po¿ary w okresie suszy. Gdybyœmy podeszli do te-
go w sposób statystyczny, mo¿na to przedstawiæ
w ten sposób, ¿e jednostka wyje¿d¿aj¹ca do akcji
oko³o trzydziestu, czterdziestu razy rocznie po-
ch³ania œrednio oko³o 30–40 tysiêcy z³.

Je¿eli zaœ chodzi o izbê obrachunkow¹, nale¿y
stwierdziæ, ¿e w pewnym okresie – st¹d potrzeba
regulacji, jak pani senator s³usznie zauwa¿y³a –
interpretowano zapisy, które teraz s¹ poprawia-
ne, w ten sposób, ¿e wyje¿d¿aj¹cy do akcji ochot-
nicy tylko wtedy mogli otrzymywaæ ekwiwalent,
kiedy byli w stosunku zatrudnienia w zak³adzie
pracy. I to by³ powód tej regulacji. Dziêkujê.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, teraz ja pozwolê sobie zadaæ
pytanie.

Ten ekwiwalent wyp³acany jest nie tylko za po-
¿ary…

(Senator Zbigniew Meres: Tak jest, Panie Mar-
sza³ku.)
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…ale za wszystkie akcje ochotniczej stra¿y po-
¿arnej. Je¿eli chodzi o po¿ary, to mieliœmy powa¿ne
zdarzenia jakieœ piêtnaœcie lat temu w po³udniowo-
-wschodniej Polsce – to by³ olbrzymi po¿ar lasu. Ale
doœæczêstodochodzido innej tragedii –dopowodzi.

Czy pan nie s¹dzi, ¿e w takiej sytuacji obci¹¿e-
nie gminy mo¿e byæ bardzo du¿e? Bo przecie¿
stra¿acy z ochotniczych stra¿y po¿arnych, te
wszystkie jednostki, ¿e tak powiem, masowo
uczestnicz¹ w tego typu akcjach.

Senator Zbigniew Meres:

Panie Marsza³ku, ja myœlê, ¿e mamy tu do czy-
nienia z tak¹ interpretacj¹ statystyki, która nie za-
wsze, je¿eli chodzi o ochotnicze stra¿e po¿arne,
krajowy system ratowniczo-gaœniczy czy Pañstwo-
w¹ Stra¿ Po¿arn¹, jest jednakowo odbierana. Otó¿
w latach dziewiêædziesi¹tych interwencje jedno-
stek krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego
najczêœciej kojarzy³y siê, mo¿e z uwagi na to, ¿e jest
tam wyraz „gaœniczego”, z wyjazdami do po¿arów.

Musimy sobie zdaæ sprawê równie¿ z tego, ¿e
mamy w pamiêci powodzie z roku 1997 o potê¿-
nych rozmiarach czy z roku 2001 o nie mniej-
szych rozmiarach. Oczywiœcie nale¿y wzi¹æ pod
uwagê to, ¿e z pocz¹tkiem lat dziewiêædziesi¹tych
jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaœni-
czego interweniowa³y w akcjach ró¿nego typu, ró-
wnie¿ w przypadku powodzi, w liczbie ponad stu
piêædziesiêciu czy stu szeœædziesiêciu tysiêcy ra-
zy. Teraz ta liczba wynosi oko³o czterystu tysiêcy.
Niemniej jednak ona wynika równie¿ z ró¿nego ty-
pu innych zdarzeñ, jak wichury, powodzie, wy-
padki drogowe, i innych funkcji, które przybywa³y
jednostkom ratowniczo-gaœniczym jako kierunek
dzia³ania, jako obowi¹zek interweniowania.

Ja mam takie zdanie: zagro¿enie rozk³ada siê
równomiernie – w latach oczywiœcie coraz bar-
dziej wzrasta – je¿eli chodzi o liczbê wyjazdów, na
terenie kraju, w zale¿noœci od tego, jakimi zagro-
¿eniami charakteryzuj¹ siê poszczególne rejony
naszego kraju.

Ja, Panie Marsza³ku, z uwagi nawet na to, ¿e ta
sytuacja nie jest nowa i od 1991 r. bud¿ety za tymi
wyp³atami w zasadzie nad¹¿a³y, takiego wra¿enia
bym nie mia³. Uwa¿am, ¿e to jest zgodne z potrze-
bami, z mo¿liwoœciami funkcjonowania stra¿y
i idzie w takim kierunku, który jest potrzebny
gminom, poniewa¿ gminy musz¹ zapewniæ sobie
okreœlony potencja³ interwencyjny w celu
natychmiastowego dzia³ania w ka¿dym przypad-
ku powodzi, wichury czy po¿aru.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Kwiatkowski.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Panie Senatorze, ja mam pytanie odnoœnie do

art. 32 ust. 3a, który otrzyma³ brzmienie: wójt,
burmistrz, prezydent miasta mo¿e zatrudniæ ko-
mendanta gminnego ochrony przeciwpo¿arowej;
na stanowisku komendanta gminnego mo¿e byæ
zatrudniony komendant gminny zwi¹zku ochot-
niczych stra¿y po¿arnych. „Mo¿e byæ zatrudnio-
ny”, czyli wójt, burmistrz, prezydent na stanowis-
ku komendanta gminnego mo¿e zatrudniæ osobê,
która nie jest komendantem zwi¹zku ochotni-
czych stra¿y po¿arnych, mimo ¿e na terenie danej
gminy taki komendant wtedy mo¿e byæ.

Pytanie jest takie: czy nie bêdzie dochodzi³o do
konfliktu i czy nie lepszy by³by zapis, ¿e je¿eli ju¿
na terenie danej gminy komendant gminnego
zwi¹zku ochotniczych stra¿y po¿arnych jest, to
je¿eli gmina podejmuje decyzjê – bo oczywiœcie
podj¹æ decyzji nie musi – ¿e zatrudnia takiego ko-
mendanta, to powinien byæ nim w³aœnie komen-
dant zwi¹zku ochotniczych stra¿y po¿arnych?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, do tej pory w przepisie ustawy

z 1991 r. istnia³a mo¿liwoœæ zatrudnienia komen-
danta gminnego i okreœlono potrzeby kwalifika-
cyjne dla tej osoby. Te potrzeby kwalifikacyjne
okreœlono na poziomie wykszta³cenia wy¿szego
lub przygotowania aspiranckiego, technicznego
œredniego. Najczêœciej zdarza³o siê tak, ¿e z uwagi
na okreœlony zakres zadañ realizacj¹ zadañ
zwi¹zanych z funkcj¹ komendanta gminnego za-
jmowa³ siê dany wydzia³, na przyk³ad zarz¹dza-
nia. Funkcjê tê w pewnym sensie spina³ albo
pe³ni³ naczelnik, wiêc komendanta nie zatrudnia-
no, równie¿ z uwagi na wymogi kwalifikacyjne,
które by³y doœæ wysokie. Zawsze w takim przy-
padku zarz¹d – obecnie prezydent, wójt, bur-
mistrz – posi³kowa³ siê komendantem gminnym,
który statutowo, jak podkreœli³em w sprawozda-
niu, by³ wybierany spoœród grona ochotników na
terenie gminy i zajmowa³ siê on sprawami opera-
cyjno-technicznymi, czyli w³aœnie tymi zagadnie-
niami w pewnym sensie przypisanymi osobie,
która mog³a byæ zatrudniona.

Ten przepis daje tak¹ mo¿liwoœæ… Oczywiœcie
¿aden – jestem o tym przekonany – wójt, bur-
mistrz czy prezydent, maj¹c zatrudnionego ko-
mendanta gminnego o okreœlonych kwalifika-
cjach, z innym przygotowaniem, je¿eli nie bêdzie
chcia³ – i wtedy nie ma takiej potrzeby – zatrudniæ
komendanta gminnego ochotniczej stra¿y po¿ar-
nej, to tego nie uczyni. W tym przepisie chodzi³o
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o stworzenie takiej mo¿liwoœci, ¿eby w przypad-
ku, kiedy komendant gminny o tych kwalifika-
cjach innych nie zosta³ zatrudniony, by³a mo¿li-
woœæ zatrudnienia komendanta gminnego OSP,
który i tak jest do tych spraw przypisany, i tak in-
tegruje pod k¹tem operacyjno-technicznym te je-
dnostki, które do dzia³añ ratowniczych s¹ prede-
stynowane i przygotowywane zarówno w zakresie
szkolenia, jak i gotowoœci bojowej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Konopka.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, dotychczas samorz¹d gminy

nie móg³ przekazywaæ œrodków finansowych na
dzia³alnoœæ – podkreœlam – zarz¹dów gminnych,
miejsko-gminnych czy powiatowych. Pojawi³ siê
nowy zapis w art. 32 ust. 3b w brzmieniu: „Jedno-
stki samorz¹du terytorialnego mog¹ przekazywaæ
ochotniczym stra¿om po¿arnym œrodki pieniê¿ne
w formie dotacji”. Czy teraz samorz¹d bêdzie móg³
na tê dzia³alnoœæ przekazaæ œrodki? To jest pier-
wsze pytanie.

I drugie pytanie. Czy po tej noweli oficer dy¿ur-
ny powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej bêdzie
móg³ dysponowaæ gminnymi jednostkami OSP
bêd¹cymi w krajowym systemie ratowniczo-gaœ-
niczym? Dziêkujê bardzo.

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

Senator Zbigniew Meres:
Co do pierwszego pytania, to odpowiedŸ jest

prosta: oczywiœcie tak.
Je¿eli zaœ chodzi o drugie pytanie, to operacyj-

ny system alarmowania jednostek krajowego sys-
temu ratowniczo-gaœniczego odbywa siê zawsze
przez oficera lub dyspozytora stanowiska kiero-
wania danej jednostki Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej, danej komendy powiatowej czy miejskiej Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej. Niejednokrotnie fun-
kcjonuj¹ na terenie poszczególnych OSP, w zale¿-
noœci od tego, ile jednostek skupiaj¹ co do potrzeb
alarmowania, takie punkty, które mog¹ te jedno-
stki wysy³aæ. Ale w zasadzie – pan senator o to py-
ta – to ju¿ jest. Jednak najczêstszym sposobem
wywo³ywania alarmowego jednostek ochotni-
czych stra¿y po¿arnych jest wywo³ywanie selekty-
wne, a wiêc wiadomo, gdzie jest zdarzenie wyma-

gaj¹ce okreœlonego potencja³u ratowniczego, któ-
ry jest akurat zgromadzony w danej jednostce,
i wtedy oficer operacyjny przez swój punkt kiero-
wania alarmuje tê jednostkê i wywo³uje j¹ selek-
tywnie do okreœlonego zdarzenia. I ten alarm, bez
wzglêdu na to, czy jest taka metoda, czy inna, na-
stêpuje, a wiêc de facto ten system, o którym pan
senator wspomnia³, jest stosowany i w pe³ni reali-
zowany.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Bisztyga, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Generale, Panie Senatorze! Ustawa jest

absolutnie ze wszech miar potrzebna i bardzo do-
bry by³ jej odbiór w ró¿nych œrodowiskach, zw³a-
szcza w ma³ych miejscowoœciach i miasteczkach.
Diabe³, jak widaæ, tkwi w szczegó³ach, bo ta liczba
pytañ œwiadczy o tym, ¿e s¹ pewne w¹tpliwoœci.
Ale to dobrze, bo bêdziemy je póŸniej, bogatsi o tê
wiedzê, mogli ³atwiej wyjaœniæ.

Ustawa daje stra¿akom mo¿liwoœæ uczestni-
czenia w akcjach po wypadkach – i tutaj jest pe-
wien problem. Moje pytanie jest takie: czy nie bê-
dzie, ¿e tak powiem, szumu kompetencyjnego, je-
¿e l i chodzi o ustawê o ruchu drogowym
i o wspó³pracê z policj¹, zw³aszcza gdy bêdzie od-
mienna ocena zdarzeñ na ulicy? Kto wtedy bêdzie
decydowa³? To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, chodzi mi o szkolenia: czy nie
boimy siê tego, ¿e mo¿liwoœæ organizowania szko-
leñ przez gminê stanie siê mo¿liwoœci¹ wyprowa-
dzania pieniêdzy na ró¿ne, niekoniecznie z tym
zwi¹zane, cele?

I pytanie uzupe³niaj¹ce. Czy taki druh, jak ja,
w moim wieku te¿ mo¿e wzi¹æ udzia³ w takim
szkoleniu, czy jest jakiœ limit wieku?

(Rozmowy na sali)

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

Senator Zbigniew Meres:
Panie Senatorze, jeœli chodzi o mo¿liwoœci kom-

petencyjne w przypadku interwencji, zw³aszcza
je¿eli chodzi o wypadki drogowe, to priorytet oczy-
wiœcie le¿y w rêkach policji i zazwyczaj dzieje siê
tak, ¿e w konkretnej akcji czy konkretnym zdarze-
niu, kiedy na miejscu funkcjonariusze s¹, to oni
organizuj¹ to, co jest zwi¹zane z zabezpieczeniem
ruchu drogowego. Oczywiœcie w takim zakresie,
w jakim wymaga tego akcja. Tutaj ¿adnych pro-
blemów nie ma.
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Ta regulacja, która do tej pory nie istnia³a, daje
mo¿liwoœæ kierowania ruchem drogowym funkcjo-
nariuszom Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej czy cz³on-
kom ochotniczych stra¿y po¿arnych, a wczeœniej
takiej mo¿liwoœci nie by³o. Niejednokrotnie bywa³o
tak, ¿e pierwszy na miejscu zdarzenia znajdowa³
siê jednak samochód stra¿acki, i wtedy, ze wzglêdu
na brak na miejscu funkcjonariusza policji, ktoœ te
czynnoœci z koniecznoœci – wówczas mia³ zastoso-
wanie wy³¹cznie kontratyp – musia³ podj¹æ. Cho-
dzi o to, ¿eby teraz te mo¿liwoœci daæ, ¿eby to, co
jest zwi¹zane z wymogami w pewnym sensie i bez-
pieczeñstwa, i ubezpieczenia stra¿aków ochotni-
ków od odpowiedzialnoœci, mia³o racjê bytu.

Jak podkreœli³em w sprawozdaniu, takie mo¿li-
woœci ma stra¿nik miejski, ma stra¿nik leœny czy
te¿ inspektor ruchu drogowego albo zarz¹dca dro-
gi mog¹cy upowa¿niæ do tego pracownika. Dlacze-
go w przypadku gdy stra¿ak prowadzi akcjê rato-
wnicz¹ i wymaga tego okreœlona sytuacja, dla bez-
pieczeñstwa tych, których ratuje, i swojego, czyli
zabezpieczenia akcji, nie ma mieæ takich upra-
wnieñ? To jest cel tej regulacji.

Co do szkoleñ przeciwpo¿arowych, to nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e to s¹ bardzo œciœle i specyficznie
okreœlone szkolenia, je¿eli chodzi o mo¿liwoœæ wy-
p³aty ekwiwalentu za te szkolenia. Bo oczywiœcie
w innych szkoleniach ochotniczej stra¿y po¿arnej
to pan senator mo¿e wzi¹æ udzia³ i zawsze bêdzie
zawsze mile widziany, ale je¿eli chodzi o te szkole-
nia, te z zakresu przeciwpo¿arowego, które orga-
nizowane s¹ przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ i te-
raz równie¿ przez gminê, niemal¿e zawsze z udzia-
³em Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, dotycz¹ tylko te-
go zakresu i tej sytuacji, które s¹ okreœlone wy-
mogami przygotowania jednostek do dzia³añ in-
terwencyjnych.

Co zaœ do wieku ratownika ochotnika – nie
chcia³bym tego pytania rozszerzaæ – ratownicy
ochotnicy funkcjonuj¹ do okreœlonej oczywiœcie
granicy wiekowej. St¹d w ustawie regulacja mó-
wi¹ca o specyficznych badaniach, które – i to zo-
stanie okreœlone w przepisie wykonawczym – po-
winny przys³ugiwaæ ratownikom, którzy s¹ prze-
znaczeni albo s¹ wyznaczeni do dzia³añ ratowni-
czych. To musi siê nierozerwalnie z tym wi¹zaæ.
Czyli w zasadzie na te szkolenia dotycz¹ce zaga-
dnieñ przeciwpo¿arowych zwi¹zanych z przygoto-
waniem do interwencji, s¹ kierowani ci, którzy s¹
przede wszystkim wyznaczeni do akcji. Mówiê:
przede wszystkim, bo mo¿e byæ tak, ¿e mog¹ byæ
w kolejce do wyznaczenia do tych akcji.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Dziêkujê.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Cimoszewicz.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Dziêkujê.
Panie Senatorze, chcia³bym siê dowiedzieæ,

czym uzasadniona jest decyzja o tym, aby usta-
wodawca regulowa³ wysokoœæ ekwiwalentu,
o którym tutaj by³a mowa, przez ustalanie górne-
go limitu. Czy jest uzasadnienie, by ustawodawca
krajowy ustala³, rozstrzyga³, w jaki sposób w³adze
lokalne maj¹ gospodarowaæ swoimi œrodkami?
Czy nie jest to wyraz nieco aroganckiego przeko-
nania, ¿e my tu lepiej wiemy, co w gminie powinni
robiæ z pieniêdzmi, które s¹ w ich bud¿ecie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Panie Senatorze, pytanie pana senatora jest

absolutnie zasadne. Je¿eli chodzi o ochotników,
te wielkoœci, nawet w ramach oczekiwañ, mog³yby
byæ zdecydowanie wiêksze ni¿ te, które zosta³y tu-
taj okreœlone. Ale z drugiej strony s¹ te¿ pytania
dotycz¹ce programowania bud¿etu i tego, sk¹d te
pieni¹dze maj¹ w bud¿ecie siê znaleŸæ. Ja to rozu-
miem, ¿e nie zawsze jest tak, ¿e powinniœmy siê
tym interesowaæ. Ale wtedy, kiedy ta forma zaist-
nia³a, a by³y to lata dziewiêædziesi¹te, ich po-
cz¹tek, to po szerokiej dyskusji przyjêto takie za-
³o¿enie. Nie chcia³bym oceniaæ, czy za³o¿enie w tej
formie jest najszczêœliwsze. Myœlê, ¿e ono stanowi
jak¹œ regu³ê, zasadê i jest uznawane.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator G³owski.

Senator Piotr G³owski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze! Zwracam siê do pana nie tylko

jako do sprawozdawcy komisji, ale te¿ autorytetu
w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej. Mówi³ pan
o tym, ¿e konsultowaliœcie pañstwo ustawê w ra-
mach prac komisji z wieloma œrodowiskami – sa-
morz¹dem, ze stra¿akami. Czy w pana ocenie uda³o
siê osi¹gn¹æ konsensus na tyle dobry, ¿eby zaspo-
koiæ ¿yczenia i oczekiwania jednej i drugiej strony?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê.
OdpowiedŸ jest oczywiœcie twierdz¹ca.
Chcê powiedzieæ, ¿e wys³ano wiele zaproszeñ

do ró¿nego typu organizacji i stowarzyszeñ, ¿eby
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na temat tej ustawy siê wypowiedzieæ. Myœmy rów-
nie¿ w Senackim Zespole Stra¿aków zajêli siê tym
problemem. Pytaliœmy œrodowiska ochotnicze,
samorz¹dowe i stowarzyszenia o to, jak postrze-
gaj¹ zapisy tej ustawy, bo ten projekt przecie¿ ist-
nieje od pocz¹tku tego roku. I dociera³y do nas –
mówiê tutaj o senatorach z Senackiego Zespo³u
Stra¿aków – pozytywne albo wy³¹cznie pozytywne
opinie. Je¿eli chodzi o œrodowiska samorz¹dowe,
mo¿e w niektórych przypadkach zadawano podo-
bne pytanie, jakie tutaj zosta³o zadane, odnoœnie
do tego, jak to wp³ynie na liczbê interwencji. Ale
generalnie, je¿eli chodzi o formê, zasadê i ocenê
pracy, bo to jest ocena w pewnym sensie zaanga-
¿owania druhów ochotników w dzia³ania ratowni-
cze i pomoc ludziom, to by³y one niezmiennie po-
zytywne.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê.
Panie Senatorze, pragnê doprecyzowaæ pytanie

senatora Bisztygi. Czy jest œciœle okreœlona liczba
godzin przeznaczonych na æwiczenia, o które py-
ta³ pan Bisztyga?

I drugie pytanie. Czy w zwi¹zku z mo¿liwoœci¹
wyp³acenia ekwiwalentu za udzia³ w akcjach
i æwiczeniach potrzebna jest umowa miêdzy gmi-
n¹ a ochotnikami z ochotniczych stra¿y po¿ar-
nych? Czy bêdzie to wyp³acane na podstawie tak
zwanych list? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Je¿eli chodzi o rodzaj szkolenia i poziomy szko-

leñ, to s¹ one ró¿ne. W zale¿noœci od tego, jakie sa
potrzeby, czy jest to szkolenie tych, którzy obs³u-
guj¹ motopompy, czy jest to szkolenie kierowców,
czy jest to szkolenie naczelników, czy dowódców.
One s¹ po prostu, je¿eli chodzi o czas trwania, ró¿-
ne, ale s¹ œciœle okreœlone, prowadzone wed³ug
okreœlonych programów, przy czym tych progra-
mów jest kilka.

Ale jest to w pewnym sensie, mo¿na nawet po-
wiedzieæ, olbrzymi k³opot, poniewa¿ ochotnicze
stra¿e po¿arne dzia³aj¹ ochotniczo, wiêc takie
szkolenia mog¹ byæ organizowane wy³¹cznie
w okresie, który jest dogodny dla nich, i najczê-
œciej bywa tak, ¿e jest to szkolenie organizowane

w dni wolne od pracy. Z tego, a mo¿e nie tylko z te-
go powodu organizowana jest tylko taka liczba
szkoleñ, która jest niezbêdna i daje tylko taki po-
tencja³ ochotniczej stra¿y po¿arnej, dziêki które-
mu mo¿na reagowaæ w danej gminie na zagro¿e-
nia, które s¹ przewidywalne, choæ perspektywicz-
nie nieplanowane. A wiêc ja bym siê absolutnie
– myœlê, ¿e by³oby to zdanie równie¿ komisji – nie
obawia³ tego, ¿e te szkolenia bêd¹ realizowane tyl-
ko po to, ¿eby by³y. To jest tylko i wy³¹cznie reak-
cja na potrzeby, i nic poza tym.

Je¿eli chodzi o ekwiwalent i…
(Senator Tadeusz Gruszka: I umowy.)
… to ró¿ne praktyki s¹ stosowane, wiêc mo¿e

to byæ realizowane na bazie przepisu samego
w sobie, który wynika z tej ustawy, i na podsta-
wie okreœlonej najczêœciej dla Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej, bo ona jest dysponentem krajowego
systemu ratowniczo-gaœniczego, statystyki wy-
jazdów, w pewnym sensie listy, ale w okreœlony
sposób weryfikowanej i potwierdzanej. Czy póŸ-
niej dochodzi do umów, trudno mi powiedzieæ.
Ale takie rozwi¹zania na pewno mog³yby byæ te¿
stosowane.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Person, proszê.

Senator Andrzej Person:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, Panie Generale! Wiemy

wszyscy, jakie ogromne k³opoty mamy z bezpie-
czeñstwem imprez masowych. Nie myœlê tu, oczy-
wiœcie, o zabawach w remizie, bo wtedy stra¿
ochotnicza daje sobie radê, ale g³ównie o zawo-
dach pi³karskich. Czy podziela pan, Panie Gene-
rale, moj¹ opiniê, ¿e na przyk³ad udzia³ stra¿aków
i woda, która bardzo skutecznie gasi emocje i na-
stroje, by³aby lepsza ni¿ nieudane prywatne firmy
ochroniarskie, za które kluby p³ac¹ tak du¿e pie-
ni¹dze? A przy okazji ochotnicy by trochê dorobili.
Dziêkujê.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Bardzo dobry po-
stulat.)

(Senator Jan Rulewski: Wezwaæ Stra¿ Mar-
sza³kowsk¹.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, oczywiœcie jest to kwestia

oceny mo¿liwoœci danego podmiotu, w tym rów-
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nie¿ ochotniczej stra¿y po¿arnej. Chcê powie-
dzieæ, ¿e w zale¿noœci od tego, jaka jest ranga
imprezy, takie sytuacje s¹ wykorzystywane
i ochotnicze stra¿e po¿arne w przewa¿aj¹cej li-
czbie przypadków bior¹ udzia³ w zabezpiecza-
niu imprez masowych. Czy s¹ to jakiekolwiek
rodzaje festynów, czy okreœlonych rozgrywek
sportowych, czy meczy pi³karskich, taki udzia³
jest, myœlê, czêsty. On zawsze wystêpuje. Nie
ma takiego przypadku, ¿eby ochotnicy nie brali
udzia³u, zw³aszcza z uwagi na to, i¿ – mo¿na po-
wiedzieæ, s¹ wojskiem wójta – s¹ zazwyczaj tak
wykorzystywani. Oczywiœcie ka¿da impreza ma-
sowa – z tego trzeba zdaæ sobie sprawê, bo to na-
rzucaj¹ wymogi okreœlonego przepisu – musi
mieæ jakiœ plan zabezpieczenia. Wtedy mo¿e wy-
nikn¹æ taka sytuacja, ¿e potencja³em zabezpie-
czenia kieruje okreœlona jednostka wybrana ja-
ko ta, która podo³a temu zadaniu. Ale jestem
przekonany, ¿e w dziewiêædziesiêciu paru pro-
centach tam s¹ ekipy ochotniczych stra¿y po-
¿arnych, oczywiœcie, je¿eli funkcjonuj¹ na da-
nym terenie.

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze,
ale czy chodzi tylko o zabezpieczenie przeciwpo¿a-
rowe na imprezach masowych?)

(Senator Leon Kieres: Miêdzy innymi.)
Myœlê, ¿e miêdzy innymi, Panie Marsza³ku.

W wielu przypadkach, je¿eli mo¿na powie-
dzieæ…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Nie chcê wchodziæ w dyskusjê. Dziêkujê, Panie
Senatorze.

Pan senator WoŸniak.

Senator Henryk WoŸniak:

Na imprezach masowych chocia¿by pali siê ty-
toñ. Zawsze mo¿na uznaæ, ¿e jest zagro¿enie.
Przepraszam za tê dygresjê. Nie z tym chcia³em siê
zwróciæ.

Panie Senatorze, starsi druhowie kwestiono-
wali przepis, który wprowadzi³ granicê wieku da-
j¹c¹ prawo do ekwiwalentu w przypadku udzia³u
w akcjach ratowniczych. Z wnioskiem, by limit
wieku znieœæ, spotka³em siê kilka razy na swoich
dy¿urach senatorskich. Chcia³bym zapytaæ pana
senatora, czy przepisy nowelizowanego art. 28 te
kwestie rozwi¹zuj¹, czy wci¹¿ bêdzie ta granica
wieku? Czy mo¿na ten problem rozwi¹zaæ, uzna-
j¹c, ¿e sprawnoœæ fizyczna potwierdzona bada-
niem jest najlepszym weryfikatorem mo¿liwoœci
czynnego sprawowania funkcji stra¿aka, czy te¿
bêdzie o tym decydowaæ sztywna granica wieku ?
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:

Panie Senatorze, tej kwestii regulacje nie roz-
strzygaj¹. Z okreœlonych doœwiadczeñ, które wy-
nika³y z udzia³u stra¿aków ochotników w dzia³a-
niach ratowniczych, wygenerowano przepis mó-
wi¹cy o granicy wieku. Wziêto tu pod uwagê fakt,
¿e funkcjonariusze jednostek Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej mog¹ realizowaæ swoje zadania do
okreœlonego wieku. Taka jest geneza tego ograni-
czenia. Wynika ono nie z tego, ¿eby ograniczyæ
mo¿liwoœci okazywania pomocy poprzez dzia³ania
ratownicze tym, którzy ten wiek przekroczyli, tyl-
ko wynika z potrzeby bezpieczeñstwa prowadze-
nia akcji. Ten, kto do tej akcji nie jest dobrze pre-
destynowany – bez wzglêdu na to, czy to wynika ze
stanu zdrowia, czy wieku – mo¿e potêgowaæ za-
gro¿enie. To jest jedna rzecz.

Druga rzecz, nale¿a³oby równie¿ zwróciæ uwa-
gê, ¿e je¿eli mamy realizowaæ krajowy system ra-
towniczo-gaœniczy w okreœlony sposób, czyli od-
powiednio efektywnie i sprawnie, to musimy mieæ
tak przygotowane do dzia³añ zespo³y, ¿eby mog³y
je efektywnie realizowaæ. Gdybyœmy odnosili siê
tylko do granic sprawnoœci, to zawsze mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e w takich sytuacjach sprawnoœæ mo¿e
byæ realizowana w danej chwili. W przypadku,
kiedy okreœla siê jakiekolwiek mo¿liwoœci i zdol-
noœci do dzia³añ, zw³aszcza w sytuacjach wysi³ku
ekstremalnego, to zawsze s¹ dwa progi. Pierwszy
próg to jest zdrowie, potwierdzone zaœwiadcze-
niem, a drugi to jest jednak wiek.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Senator Kieres, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:

Panie Senatorze, szczegó³owe pytanie. Rozu-
miem, ¿e utrzymuj¹c wiek dwudziestu jeden lat,
którego ukoñczenie uprawnia do prowadzenia
pojazdu uprzywilejowanego, kierowaliœcie siê
pañstwo dotychczasowym doœwiadczeniem. Ten
przepis w obecnie obowi¹zuj¹cym brzmieniu rów-
nie¿ mówi o dwudziestu jeden latach. A wiêc kie-
rowaliœcie siê dotychczasowym doœwiadczeniem,
to jest. ¿e wystarczy mieæ dwadzieœcia jeden lat,
by nabyæ okreœlone doœwiadczenie do prowadze-
nia wozu bojowego, Czyli nie ma potrzeby podnie-
sienia granicy wieku.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Absolutnie tak. Kierowaliœmy siê obecnym do-

œwiadczeniem, jak równie¿ wiedz¹, która wynika
z czasów, a w pewnym sensie chêci¹ pomocy tym,
którzy chcieliby jak najszybciej pe³niæ w³aœnie ta-
kie funkcje w ochotniczych stra¿ach po¿arnych.
To jest, naszym zdaniem, minimalna granica,
która pozwala na osi¹gniêcie takich mo¿liwoœci.

(Senator Leon Kieres: Nie jest za niska?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Rulewski.
Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Jesteœmy w Europie i stra¿acy równie¿. Zape-

wne zdarzaj¹ siê przypadki, na przyk³ad na tere-
nach przygranicznych, po¿arów w s¹siednim
kraju. Zatem pytanie, czy istniej¹ prawne i orga-
nizacyjne mo¿liwoœci uczestnictwa ochotniczych
stra¿y po¿arnych. A jeœli nie, to jakie s¹ prze-
szkody i czy nie nale¿a³oby ewentualnie tego ure-
gulowaæ?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Panie Senatorze, od bardzo dawna, a w³aœciwie

od zawsze – bo przecie¿ klêski ¿ywio³owe czy te¿
po¿ary w zasadzie nie znaj¹ granic – te regulacje
s¹ stosowane. Od wielu, wielu lat podpisywane s¹
z naszymi s¹siadami okreœlone umowy zawiera-
j¹ce rozwi¹zania, które pozwalaj¹ na bardzo
szczegó³owe przygotowanie pewnych procedur
i dzia³añ czy algorytmów postêpowañ w przypad-
ku, kiedy taka sytuacja siê zdarzy. Problem jest
jednak o wiele szerszy. Zawsze odpowiadam na to
pytanie twierdz¹co, ale nie chcê siê zbytnio roz-
wodziæ na ten temat. Tak wiêc problem jest o wiele
szerszy, bo przecie¿ w ró¿nych pañstwach jedno-
stki interwencyjne, ratownicze, dysponuj¹ ró¿ne-
go rodzaju potencja³em.

Zdarza siê tak, ¿e okreœlone zagro¿enia wystê-
puj¹ równie¿ w pañstwach, z którymi nie mamy
wspólnych granic, a mimo to nasze jednostki ra-
townicze s¹ obecne równie¿ tam. Najczêœciej do-
tyczy to trzêsieñ ziemi i powodzi. Nie mówiê tylko
o Ukrainie, gdzie w tej chwili jest realizowana taka

akcja. Zreszt¹ pan komendant jest na tej sali. Na
przyk³ad przypadki interwencji podczas trzêsieñ
ziemi w Turcji czy w Indiach. Tam te¿ nasze jedno-
stki interweniuj¹. Wtedy s¹ okreœlone procedury
miêdzynarodowe wynikaj¹ce z dyrektyw unijnych
i umów miêdzynarodowych, które pozwalaj¹ w ra-
mach pewnych dyspozycji i…

(Senator Jan Rulewski: Przepraszam, ale mnie
chodzi³o g³ównie o stra¿e ochotnicze, bo tamte to
s¹ znane.)

Ja do tego zmierzam. W szeregach grup po-
szukiwawczo-ratowniczych te jednostki rów-
nie¿ wystêpuj¹. A wiêc bezsprzecznie tak, je¿eli
chodzi o granice pañstwa i sporadycznie tak, je-
¿eli chodzi o inne miejsca, gdzie s¹ potrzebne,
a maj¹ takie mo¿liwoœci i s¹ w grupach ratowni-
czych. Najczêœciej chodzi o grupy poszukiwaw-
czo-ratownicze.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Krajczy, proszê bardzo.

Senator Norbert Krajczy:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Nie znaj¹c

wczeœniej pytania pana senatora Rulewskiego,
chcia³em zdaæ podobne pytanie. Konkretnie cho-
dzi mi o tereny przy granicy polsko-czeskiej, gdzie
nie tylko od powodzi w 1997 r. mamy pewne poro-
zumienia starostów, porozumienia gmin. Tam ci
ochotnicy niejednokrotnie sobie pomagaj¹,
wszak czêsto wieœ dzieli siê na czêœæ czesk¹ i pol-
sk¹. Jak ustawa, nad któr¹ siê dzisiaj pochylamy,
bêdzie mog³a byæ wykorzystywana w³aœnie
w przypadku akcji stra¿aków ochotników po stro-
nie czeskiej?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:

W zasadzie, Panie Senatorze, pan ju¿ czêœciowo
odpowiedzia³ na to pytanie. Pan senator powie-
dzia³, ¿e s¹ gminy, które siê tak dziel¹, s¹ so³e-
ctwa, które siê tak dziel¹. W³aœnie ta ustawa daje
wójtom, burmistrzom i prezydentom mo¿liwoœæ
dok³adnego dysponowania tymi jednostkami.
W pewnym sensie umacnia to ich zale¿noœæ oraz
daje szanse na procedowanie metod i sposobu
wspó³dzia³ania z s¹siednimi gminami. Aczkol-
wiek, je¿eli chodzi o potencja³ globalny – mówimy
o przypadkach, kiedy coœ siê stanie w takiej skali,
¿e wystarczy zadzia³aæ w granicach danych
wspólnot lokalnych – tak siê dzieje. Taka jest w³a-
œnie odpowiedŸ na to pytanie.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Cichosz.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, czy nowelizowana ustawa

zwolni gminy z obowi¹zku pokrywania kosztów za-
œwiadczeñ lekarskich i badañ lekarskich? Szcze-
gólnie je¿eli s¹ zawody stra¿ackie w gminie, to wte-
dy trzeba przebadaæ osiemdziesiêciu czy stu stra-
¿aków, a to jednak s¹ du¿e koszty. Czy nowela
zwolni gminy z obowi¹zku p³acenia za te badania?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:
Nie zwolni, ale zmieni sytuacjê na korzyœæ

gmin. Otó¿ w obecnych uwarunkowaniach zakres
i sposób przeprowadzania badañ, o czym mówi-
³em w sprawozdaniu, ci¹gle odnosi siê do najwy¿-
szego poziomu mo¿liwoœci. Ta ustawa pozwoli na
wypracowanie takiego kierunku, ¿eby w zale¿no-
œci od tego, do jakiej funkcji dany ochotnik jest
przypisany – na przyk³ad wy³¹cznie do zawodów
– odp³atnoœæ za badania zmieni³a siê w takim sen-
sie, ¿e po prostu niepotrzebnie nie bêdzie siê in-
westowaæ œrodków w tych, którzy nie bêd¹ reali-
zowali zadañ wymaganych na przyk³ad od rato-
wnika na wysokoœci.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Korfanty, proszê bardzo.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Panie Senatorze, ja nawi¹¿ê do pytania pana

senatora Kieresa. Sprawa dotyczy pojazdów up-
rzywilejowanych. Pan senator Kieres pyta³ o to,
czy granica wieku dwadzieœcia jeden lat nie jest za
niska. Chcia³bym zapytaæ, jaki maksymalnie ten
wiek mo¿e byæ? Z tego, co wiem, jest to szeœædzie-
si¹t lat. Ale jeœli taka osoba ma wszystkie wyniki
badañ dobre, to czy w wieku powy¿ej szeœædzie-
siêciu lat mo¿e kierowaæ takim pojazdem? To jest
jedno pytanie.

A drugie pytanie dotyczy art. 32 ust. 3 pkt 2
i sprawy ubezpieczeñ. W tym punkcie jest napisa-
ne, ¿e ubezpieczenie mo¿e byæ imienne lub zbioro-
we nieimienne. Chcia³bym zapytaæ… Jeœli chodzi
o imienne, to wiadomo, o co chodzi – ¿e imiennie
jest ubezpieczony. Ale czy ubezpieczenie zawarte
jako zbiorowe nieimienne nie pozbawi stra¿aków
ubezpieczenia? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Jeœli chodzi o odpowiedŸ na pierwsze pytanie,

to trzeba jednak zwróciæ uwagê, ¿e zawsze te dwa
kryteria s¹ istotne, czyli kwalifikacje zdrowotne
poœwiadczone zaœwiadczeniem i jednak okreœlo-
ny limit wiekowy. A wiêc takie rozwi¹zania zosta³y
przyjête.

I drugie pytanie. Do tej chwili, je¿eli istnia³a
ochotnicza stra¿ po¿arna z potencja³em piêædzie-
siêciu czy szeœædziesiêciu ochotników, z których
predestynowanych do dzia³añ ratowniczych by³o
trzydziestu, czyli po³owa, albo trzydziestu piêciu,
a najczêœciej do akcji wyje¿d¿a³o dziesiêciu czy
dwunastu ratowników – powiedzmy, dwa wozy
bojowe – to ubezpieczano wszystkich ochotników,
to jest trzydziestu czy trzydziestu piêciu. Teraz,
je¿eli na przyk³ad po stronie wójta czy po stronie
zarz¹du, czy po stronie komendanta gminnego
zwi¹zku ochotniczych stra¿y po¿arnych jest taka
wiedza i ona jest pewna, ¿e z jednostki nie mo¿e
wyjechaæ wiêcej ludzi jak dwunastu w sekcji, bo
s¹ dwa samochody, to po co ubezpieczaæ wszyst-
kich trzydziestu piêciu, jak mo¿na zbiorowo ubez-
pieczyæ dwunastu, którzy je¿d¿¹ do akcji, i obe-
jmie to wszystkich. Taka jest konstrukcja. To jest
mo¿liwoœæ rozszerzenia liczby cz³onków bio-
r¹cych udzia³ w akcjach i zabezpieczenia ich zdro-
wia i ¿ycia podczas dzia³añ ratowniczych.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Grzyb.

Senator Andrzej Grzyb:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Senatorze Sprawozdawco!

W zaproponowanej noweli jest te¿ zmiana w usta-
wie – Prawo o ruchu drogowym. Czy nale¿y j¹ rozu-
mieæ w ten sposób, ¿e stra¿acy ochotnicy, nim
przyst¹pi¹ do wykonywania czynnoœci zwi¹zanych
ze zmian¹, zostan¹ odpowiednio przeszkoleni?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Najlepiej ten problem interpretowaæ w³aœnie

w ten sposób. Myœlê, ¿e w takiej sytuacji znajduje-
my siê równie¿ obecnie, poniewa¿ ci, którzy naj-
czêœciej wyje¿d¿aj¹ do zdarzeñ, g³ównie zwi¹za-
nych z wypadkami drogowymi, w wiêkszoœci takie
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przeszkolenie posiadaj¹. Mo¿na powiedzieæ, ¿e to
jest czêœæ odpowiedzi na pytanie pana senatora.

Druga czêœæ odpowiedzi. W ustawie zosta³a
zagwarantowana mo¿liwoœci kierowania ruchem
przez ochotników, mo¿liwoœæ realizacji przez
nich takich uprawnieñ. A to, co w ustawie w ten
sposób zosta³o nazwane, mo¿e spowodowaæ, ¿e
ochotnicy, którzy najczêœciej wystêpuj¹ w takich
akcjach, bêd¹ poddawani równie¿ tego typu
szkoleniu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Zbigniew Meres: Dziêkujê bardzo.)
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a

wniesiona jako poselski projekt ustawy.
Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster spraw wewnêtrznych i administracji.

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

Czy pan minister chce zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Sosnow-
ski: Tak.)

Pan minister Sosnowski, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcê bardzo serdecznie podziêkowaæ paniom

i panom senatorom za pracê nad poselskim pro-
jektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie prze-
ciwpo¿arowej oraz niektórych innych ustaw. S³o-
wa podziêkowania chcia³bym skierowaæ tak¿e
pod adresem zarz¹du g³ównego zwi¹zku, jak rów-
nie¿ Komendy G³ównej Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej. Ale szczególne s³owa podziêkowania kierujê
pod adresem pana senatora Meresa. Pan senator
Meres na ka¿dym etapie prac by³ bardzo aktywny
i dzisiaj na tej sali da³ dowód ogromnej znajomo-
œci problemu. Myœlê wiêc, ¿e ja bêdê mia³ w tym
momencie u³atwione zadanie.

Szanowni Pañstwo, poselski projekt ustawy
wychodzi naprzeciw ruchowi stra¿ackiemu i ma
na celu u³atwienie dzia³alnoœci ochotniczych
stra¿y po¿arnych, Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych RP. Co prawda nie rozwi¹zuje on wszy-
stkich problemów. Jest jeszcze wiele problemów,
które, ¿e tak powiem, czekaj¹ na rozwi¹zanie. Ale
ta ustawa rozwi¹zuje problemy, które najbardziej
utrudnia³y dzia³alnoœæ stra¿akom ochotnikom.

Chcê pañstwu powiedzieæ, ¿e doœæ dobrze
znam œrodowisko stra¿ackie. Zapewniam pañ-
stwa, ¿e stra¿acy ochotnicy to ludzie z pasj¹. Za-
pewniam pañstwa, ¿e ci ludzie nie wstêpuj¹
w szeregi ochotniczej stra¿y po¿arnej dla ekwiwa-
lentu. Oczywiœcie to s¹ ludzie, którzy zawsze goto-
wi s¹ do z³o¿enia najwy¿szej ofiary, by ratowaæ
mienie i ¿ycie drugiego cz³owieka. I dlatego w tym
miejscu nale¿¹ im siê s³owa najwy¿szego uznania.
Dziêkujê serdecznie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
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 chce zadaæ takie pytanie?
A, pan senator Cichosz. Proszê bardzo.

Senator Lucjan Cichosz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Jestem przedstawicielem samorz¹dów i wiem,

jak bolesna dla druhów stra¿aków ochotników
jest sytuacja, je¿eli chodzi o zabezpieczenie eme-
rytalne. Nieodzowne jest uregulowanie i tego pun-
ktu w dalszych pracach parlamentu. Bardzo dob-
rze, ¿e nowela ustawy, któr¹ dzisiaj zajmuje siê
Senat, przewiduje ekwiwalent za akcje ratowni-
cze dla druha stra¿aka ochotnika. Jest wielka
presja i pretensja stra¿aków ochotników odnoœ-
nie do zabezpieczenia dodatków emerytalnych
dla tych druhów. Czy równie¿ ta kwestia bêdzie
w przysz³oœci przedmiotem prac rz¹du?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ju¿ na wstêpie, kiedy prezentowa³em tê usta-

wê, mówi³em o tym, ¿e ona nie rozwi¹zuje wszyst-
kich problemów. Panie Senatorze, zdajê sobie
sprawê z tego, ¿e jednym z nierozwi¹zanych pro-
blemów jest w³aœnie dodatek do emerytury. Ten
problem jest problemem bardzo z³o¿onym, wyma-
ga bardzo gruntownej analizy finansowej oraz
znalezienia w³aœciwych prawnych propozycji fi-
nansowych, bo jeœli chodzi o ubezpieczenia, to
jest to problem bardzo z³o¿ony. Zapewniam je-
dnak pana senatora, ¿e rz¹d bêdzie pracowa³ nad
rozwi¹zaniami, które bêd¹ wychodzi³y naprzeciw
oczekiwaniom ruchu stra¿ackiego.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³abym zapytaæ, jak pan

ocenia stopieñ zabezpieczenia stra¿ackich dru-
¿yn ochotniczych w sprzêt. Ja wiem, ¿e w du¿ym
stopniu aktywnoœæ druhów skierowana jest na
zdobywanie sprzêtu. Czy mo¿emy mieæ nadziejê
na polepszenie tej sytuacji?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku! Pani Senator! Powie-

dzia³bym, ¿e na to pytanie jest bardzo trudno od-
powiedzieæ. Oczywiœcie, cokolwiek byœmy zrobili,
ile pieniêdzy byœmy przeznaczyli na funkcjonowa-
nie ochrony przeciwpo¿arowej, to pewnie zawsze
okazywa³oby siê to za ma³o. Ja zdajê sobie sprawê
z tego, ¿e stra¿acy ochotnicy maj¹ ogromne po-
trzeby. Jednak na podstawie w³asnych obserwa-
cji wiem, ¿e nie tylko rz¹d dok³ada wielu starañ,
ale tak¿e Komenda G³ówna Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej, Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych dok³adaj¹ wielu starañ, by stra-
¿acy ochotnicy byli wyposa¿eni w coraz lepszy
sprzêt, coraz bardziej nowoczesny, a dziêki temu
¿eby wszyscy obywatele naszego kraju mogli czuæ
siê bezpieczniej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Chróœcikowski, proszê bardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, wiêkszoœæ stra¿aków ochotni-

ków to rolnicy, którzy s¹ ubezpieczeni w systemie
KRUS. Czy ewentualne, mo¿na powiedzieæ, czêœ-
ciowe wynagrodzenie, bo to jest niejako rekom-
pensata za poœwiêcony czas, mo¿e wp³yn¹æ na po-
zbawienie ich ubezpieczenia w systemie KRUS?
Wiemy, ¿e teraz problem ten jest doœæ mocno pod-
noszony. Pytam, bo znam takie przypadki, ¿e za-
warcie byle jakiej umowy mo¿e nawet wyelimino-
waæ z ubezpieczenia KRUS, pozbawiæ tê osobê
wa¿nego elementu ubezpieczenia i wys³aæ do

ZUS, czyli mo¿e uszczêœliwiæ. Czy ten element nie
mo¿e doprowadziæ do takiej sytuacji?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Senatorze! Ja chcia³bym sprostowaæ, odpo-
wiedzieæ jednoznacznie, ¿e ekwiwalent nie jest
wynagrodzeniem, ekwiwalent jest tylko rekom-
pensat¹. A ja mam prawo i odwagê powiedzieæ, ¿e
on jest jedynie skromn¹ rekompensat¹ za dzia³al-
noœæ stra¿aków ochotników, bo – jak powiedzia-
³em – stra¿acy nie wstêpuj¹ w szeregi ruchu stra-
¿ackiego dla pieniêdzy. Zapewniam pana senato-
ra, ¿e dzia³alnoœæ w szeregach ochotniczej stra¿y
po¿arnej i otrzymywany ekwiwalent, który jest re-
kompensat¹, nie ma ¿adnego wp³ywu na pozba-
wienie stra¿aka ochotnika emerytury z KRUS.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Czy s¹ jeszcze… S¹ jeszcze pytania. Dobrze.
Pan senator Kraska.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy ma pan dane, czy wie pan,

ilu jest w tej chwili ochotników w Polsce i czy
w ci¹gu ostatnich lat jest to tendencja rosn¹ca,
czy malej¹ca.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Senatorze, trudno mi w tej chwili jednozna-
cznie odpowiedzieæ na to pytanie. Jeœli chodzi o li-
czbê ochotników, to stra¿aków ochotników jest
oko³o siedmiuset tysiêcy w skali kraju, jednak nie
mam dok³adnych danych, aby stwierdziæ, czy li-
czba ta maleje, czy roœnie. Znam przypadki po-
wstawania nowych jednostek ochotniczej stra¿y
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po¿arnej, ale otrzymujê te¿ coraz czêœciej infor-
macje, mam wiedzê o tym, bo sam przecie¿ jestem
stra¿akiem ochotnikiem, ¿e niestety spada liczba
cz³onków ochotniczych stra¿y po¿arnych w na-
szym kraju. Jest to miêdzy innymi, Drodzy Pañ-
stwo, zwi¹zane z pewnymi niedobrymi decyzjami,
jakie by³y podejmowane w przesz³oœci. Próba po-
zbawiania stra¿aków ochotników tego skromnego
ekwiwalentu by³a jedn¹ z przyczyn wywo³uj¹cych
z³oœæ stra¿aków ochotników. A proszê mi wierzyæ,
¿e stra¿acy ochotnicy to ludzie, którzy chc¹ dzia-
³aæ, ale bardzo siê denerwuj¹, kiedy politycy k³ad¹
im, mo¿na powiedzieæ, k³ody pod nogi. Dlatego te¿
trudno dziœ odpowiedzieæ precyzyjnie, jednozna-
cznie, czy ta liczba maleje. Jeœli maleje, to na-
prawdê w niewielkim stopniu, ale nie chcia³bym
jednoznacznie odpowiadaæ na to pytanie, bo nie
mam przed sob¹ takich danych.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Pan nie

jest specjalist¹ od spraw KRUS, ja te¿ nie, ale intere-
sujemnie to, czyekwiwalentwliczasiêdodochodu.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku, ju¿ odpowiadam. Nie. Mamy

interpretacjê z Ministerstwa Finansów, zgodnie
z któr¹ ekwiwalentu nie wlicza siê do dochodu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Tak, to mamy w tej chwili jasnoœæ. Dziêkujê

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

Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Sosnow-
ski: Dziêkujê serdecznie.)

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
zamkniêcia dyskusji.

Proszê pana senatora Stanis³awa Jurcewicza
o zabranie g³osu.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Oczekiwana ju¿ od dwóch kadencji nowelizacja

dopiero w obecnej znalaz³a moment swojej reali-

zacji, nowelizacja bardzo wa¿na, co do tego, widaæ
nawet z dyskusji, nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci. Po
analizie tej ustawy, po analizie spotkañ i oczeki-
wañ, jakie mieli stra¿acy ochotnicy, krótko przed-
stawiê pogl¹d, ocenê tego, co zawiera ta ustawa.

Przede wszystkim porz¹dkuje ona wyp³acanie
ekwiwalentu. Bardzo wa¿nym elementem jest
umieszczenie w niej zapisu o szkoleniach. Proszê
pañstwa, w krajowym systemie ratownictwa jest
coraz wiêcej ochotniczych jednostek i te szkolenia
s¹ niezbêdne. Porz¹dkuje ona tak¿e sprawê odpo-
wiedzialnoœci za kierowanie ruchem podczas akcji
ratowniczych na drogach. Jestem z Dolnego Œl¹s-
ka, je¿eli ktoœ mia³ przyjemnoœæ jechaæ tras¹ ósem-
k¹, to wie, ¿e niestety na naszym odcinku, mimo
ró¿nych ocen i poprawy stanu bezpieczeñstwa, bar-
dzo czêsto dochodzi do wypadków drogowych, bar-
dzo groŸnych wypadków drogowych. W wielu przy-
padkach pierwszymi, którzy pojawiaj¹ siê podczas
takichakcji, s¹ cz³onkowie jednosteknale¿¹cychdo
krajowego systemu ratownictwa.

Nastêpna niezwykle istotna sprawa to mo¿li-
woœci formalnego dotowania przez jednostki sa-
morz¹du terytorialnego. Znalaz³o siê to w tej usta-
wie, a jest to bardzo istotne, poniewa¿ – jak wiemy
– w historii bywa³o tak, ¿e interpretacja regional-
nych izb obrachunkowych by³a ró¿na, czasem
wrêcz wytykano, wskazywano, ¿e nie nale¿y
wspieraæ finansowo ochotniczych stra¿y po¿ar-
nych.

Nastêpnym elementem porz¹dkuj¹cym s¹
ubezpieczenia. To jest bardzo wa¿na sprawa. Czy
imienne, czy grupowe, ale s¹ tu ujête. To stwarza
du¿o wiêksz¹ mo¿liwoœæ operacyjn¹ wziêcia
udzia³u w akcji. A dlaczego? Myœlê, ¿e tu jest na-
sza rola. Niejednokrotnie, a powiedzia³bym, ¿e
nawet czêsto zdarza siê tak, ¿e pracodawcy nie
chc¹ zwalniaæ z pracy ochotników stra¿aków na
akcjê. Czym to mo¿e skutkowaæ? Proszê pañstwa,
je¿eli ktoœ z nas tego nie doœwiadczy³… Ja do-
œwiadczy³em.

Chcê teraz, maj¹c ku temu mo¿liwoœæ, poprzeæ
w pe³ni tê ustawê i podziêkowaæ stra¿akom,
szczególnie stra¿akom ochotnikom. Dane by³o
mnie i mojej rodzinie w ¿yciu doœwiadczyæ, jak po-
trzebna jest ich pomoc, pomoc skuteczna, która
uratowa³a mnie i ca³¹ moj¹ rodzinê. Chylê czo³a
przed tymi ludŸmi, bo nie robi¹ tego dla pieniêdzy,
robi¹ to, bo chc¹ to robiæ, bo chc¹ nieœæ pomoc
w ró¿nych sytuacjach. To by³ akurat po¿ar, ale
mam tak¿e doœwiadczenia zwi¹zane z powodzi¹,
która dotknê³a Dolny Œl¹sk w 1997 r., bezpoœre-
dnie i poœrednie. Widzia³em tych ludzi w akcji, wi-
dzia³em, jak ogromnie s¹ pomocni. Mówiê:
ogromnie, bo to jest w Polsce najwiêksza armia.
To jest oko³o siedmiuset tysiêcy ludzi, którzy mo-
g¹ wejœæ do akcji, to jest trzysta tysiêcy przypad-
ków wirtualnego alarmu. Powiedzia³bym, ¿e to s¹
zawodowi ochotnicy. Dlatego ze wszech miar ta
ustawa by³a potrzebna.
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Pragnê te¿ podziêkowaæ przewodnicz¹cemu
Senackiego Zespo³u Stra¿aków, bo by³ w terenie,
w okrêgu wyborczym ze wszystkimi stra¿akami
konsultowaliœmy mo¿liwoœci, rozwi¹zania, które
mog³aby zawieraæ ta ustawa. I powiem tak, nie ma
obaw wœród wójtów, prezydentów i burmistrzów
o to, ¿e bêd¹ musieli wiêcej wydawaæ. Nie by³o ani
jednej takiej uwagi, choæ spotkaliœmy siê, powta-
rzam raz jeszcze, ze wszystkimi zarz¹dami ochot-
niczych stra¿y po¿arnych na naszym terenie. To
by³o bardzo potrzebne.

Jeœli chodzi o inne elementy, to ¿a³ujê, bo pod-
niesiona zosta³a sprawa tego, ¿e nie ma dodat-
ków, je¿eli chodzi o emerytury czy renty, a prag-
nê zauwa¿yæ, ¿e by³ czas, by³y dwa lata i mo¿na
by³o tê kwestiê uregulowaæ. Dzisiaj – w moim
przekonaniu – ustawa odzwierciedla najwa¿niej-
sze oczekiwania i zawiera najbardziej oczekiwa-
ne rozwi¹zania.

Na zakoñczenie powiem pañstwu, ¿e gminy te¿
musz¹ przewidywaæ niektóre sytuacje zwi¹zane
z finansami. Klêsk nie da siê zaprogramowaæ,
a w razie takich sytuacji musz¹ siê znaleŸæ pie-
ni¹dze. Jednoczeœnie uwa¿am, ¿e bezpieczeñ-
stwo nie ma ceny. Dziêkujê za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Macieja Grubskiego o za-

branie g³osu.

Senator Maciej Grubski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie, Szczególnie Nasz Kolego
z Klubu, Zbyszku!

Przypomnijmy, ¿e pan genera³ jest najwy¿szym
stopniem, choæ w spoczynku, oficerem Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej. To jest wa¿ne, ¿e ludzie, któ-
rzy po zakoñczeniu swojej pracy przechodz¹
w sferê dzia³alnoœci publicznej, dzia³alnoœci spo-
³ecznej, nie zapominaj¹ o swoich korzeniach. Tak
naprawdê tam, gdzie s¹ stra¿acy, czy to w radach,
czy w Senacie, czy w Sejmie, ca³y czas myœli siê
o tym, jak poprawiaæ to prawo.

Oczywiœcie, tak jak powiedzia³ pan senator
Jurcewicz, ka¿da ekipa, która rz¹dzi w tym kraju,
ma czas na to, aby zmieniaæ i doskonaliæ prawo,
szczególnie prawo dotycz¹ce ochrony przeciwpo-
¿arowej. Szkoda, ¿e nie robimy tego systematycz-
nie. Pewne zaleg³oœci musimy w jakimœ sensie
nadrabiaæ i pewne sprawy porz¹dkowaæ po wielu
latach. Tak naprawdê mo¿na by³o wyci¹gaæ pew-
ne wnioski od 1991 r.

Jednak dobrze siê sta³o i tu chwa³a Zbyszkowi.
Ja cieszê siê równie¿ z tego, ¿e ca³y czas trwa dys-
kusja nad samym systemem, nad tym, jak cywile
powinni siê w naszym kraju broniæ. Stra¿acy

ochotnicy tworz¹ jeden z systemów, który powi-
nien dzia³aæ. W sytuacji klêski ¿ywio³owej, w ka¿-
dej sytuacji zagro¿enia ¿ycia mamy te trzysta ty-
siêcy, to jest armia, armia ludzi, którzy ka¿dego
dnia s¹ w stanie poœwiêciæ swoje ¿ycie dla ratowa-
nia naszego dobra i naszego zdrowia.

Jako senatorowie z £odzi, wspólnie z panem se-
natorem Krzysztofem Kwiatkowskim jesteœmy
w tej dobrej sytuacji, ¿e jako samorz¹dowcy w £o-
dzi bardzo mocno wspieramy to, co siê dzieje na te-
renie naszego miasta, je¿eli chodzi o ochotnicze
stra¿e po¿arne. To jest wyj¹tkowe. To te¿ jest infor-
macja dla pytaj¹cych, równie¿ senatorów. Tak na-
prawdê w przypadku du¿ych miast mo¿na by po-
wiedzieæ, ¿e opiekê zwi¹zan¹ z zagro¿eniami po¿a-
rowymi powinny one sk³adaæ w rêce Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej. W £odzi tak nie jest. £ódŸ
w 1989 r. zosta³a zreorganizowana, mam na myœli
zwiêkszenie jej obszaru. Wcieliliœmy do miasta,
mo¿e to z³e s³owo, w³¹czyliœmy bardzo du¿e obsza-
ry rolnicze i tam te jednostki, dzisiaj jest ich szes-
naœcie, na terenie naszego miasta funkcjonuj¹. To
nie s¹ proste jednostki, bo mamy dwie jednostki
specjalistyczne, jednostkê ratownictwa z p³etwo-
nurkami i specjalistyczn¹ jednostkê ratownictwa
z psami, które bra³y udzia³ w ró¿nych akcjach, tak-
¿e poza granicami naszego kraju.

Ta nowela precyzuje pewne sprawy, ale tak na-
prawdê daje ona gminom pewne mo¿liwoœci. Jeœli
chodzi o ekwiwalent, to w £odzi na przyk³ad nigdy
nie by³ on wyp³acany. My z senatorem Kwiatkow-
skim ju¿ w sobotê bêdziemy namawiaæ prezyden-
ta miasta do tego, ¿eby jednak zacz¹æ p³aciæ ekwi-
walent. Dlaczego nie by³ p³acony? Dlatego ¿e gmi-
na bardzo mocno otworzy³a strumieñ œrodków,
tak jak mówi³ pan senator Jurcewicz, ale czêsto
izba obrachunkowa szuka³a dziury w ca³ym, szu-
ka³a sposobów zablokowania mo¿liwoœci finanso-
wania, g³ównie dosprzêtowienia i rozbudowania
bazy ochotniczych stra¿y po¿arnych. My znaleŸ-
liœmy taki motyw, dziêki któremu co roku sporo
œrodków, bo to s¹ ju¿ miliony z³otych, przeznacza-
nych by³o na to, aby rozbudowaæ bazê, aby doku-
piæ sprzêt. Zmieniliœmy filozofiê, zgodnie z któr¹
sprzêt z Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w zwi¹zku
z tym, ¿e jednostkê miejsk¹ uzupe³nia równie¿
miasto, finansuj¹c pewne sprawy… Ta wymiana,
przekazywanie sprzêtu do jednostek ochotni-
czych siê odbywa i nie jest to sprzêt stary. Tak na-
prawdê w Polsce zawsze by³o tak, ¿e ochotnicy
otrzymywali z Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej sprzêt,
którego niejako wartoœæ czasowa by³a na pozio-
mie piêtnastu, dwudziestu lat, czyli tak naprawdê
nie by³o to nic, co budzi szacunek, co daje mo¿li-
woœæ normalnego funkcjonowania. Czasy siê je-
dnak zmieniaj¹. Dzisiaj tak naprawdê, gdy pañ-
stwo przygl¹dacie siê – jako przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w £odzi ca³y czas mia³em do czynienia
z jednostkami, mieliœmy bardzo dobry kontakt –
gdy patrzê, g³ównie na strukturê wieku, to wy-
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gl¹da ona w ten sposób, ¿e jest grupa, która ma po
czterdzieœci kilka lat, póŸniej jest przerwa, a na-
stêpnie ludzie bardzo m³odzi, maj¹cy po kilkana-
œcie – ci, którzy wchodz¹ ju¿ w ten zakres, mog¹
zafunkcjonowaæ – po dwadzieœcia kilka lat. Tu
jest ju¿ troszeczkê inne myœlenie, tu trzeba tej za-
bawy w zabezpieczanie ludzi na innym poziomie,
potrzebny jest nowy sprzêt, potrzebne jest rów-
nie¿ pojawienie siê czegoœ takiego, jak ekwiwa-
lent, bo ekwiwalent, który funkcjonowa³, nie do
koñca spe³nia³ swoj¹ rolê.

My z takim samym problemem niejako równo-
wa¿enia strat, je¿eli chodzi o wykonywanie pew-
nych obowi¹zków na rzecz pañstwa, bêdziemy
mieli do czynienia w wypadku obrony narodowej.
Kwestia powo³ania do wojska osoby, która jest
w systemie rezerwowym, która prowadzi dzia³al-
noœæ gospodarcz¹, która osi¹ga jakieœ okreœlone
dochody, wyci¹gniêcie jej z ¿ycia zawodowego wy-
maga dzisiaj rekompensowania przez pañstwo
w takim stopniu, w jakim rzeczywiœcie jest to
mo¿liwe. Chodzi o to, ¿eby pokazywaæ, ¿e ta osoba
nie traci, ¿e s³u¿y swoim doœwiadczeniem pañ-
stwu, ale z tego tytu³u otrzymuje jakieœ zadoœæu-
czynienie, byæ mo¿e nie w pe³nej wartoœci, ale
w takiej, która j¹ satysfakcjonuje.

Ta nowela oczywiœcie stwarza równie¿ mo¿li-
woœæ inwestowania przez gminy w ochotnicze
stra¿e. To jest bardzo wa¿ne. Dzisiaj w £odzi tak
naprawdê wœród ich zadañ jest nie tylko wykony-
wanie zabezpieczenia na terenie miasta. Stra¿a-
cy ochotnicy funkcjonuj¹ na granicy, na obrze-
¿ach miasta, czêsto wykonuj¹ zadania, wspoma-
gaj¹c jednostki z oœciennych gmin. To jest bar-
dzo wa¿na wspó³praca, bo buduje poczucie pew-
nej wspólnoty poszczególnych gmin, które jest
jeszcze wa¿niejsze póŸniej, w przypadku innych
spraw, w przypadku inwestycji, we wspólnym
komunikowaniu siê miêdzy poszczególnymi
gminami.

Kwestia ruchu drogowego. To jest bardzo wa¿-
ne. Tak naprawdê nie mo¿e byæ sytuacji, kiedy da-
na osoba nie ma uprawnieñ, bo bierze ona za to
odpowiedzialnoœæ. Skierowanie w inn¹ stronê, za-
bezpieczenie, zatrzymanie wymaga oczywiœcie
okreœlonych przepisów. Ta nowela daje takie
mo¿liwoœci i chwa³a za to.

Zosta³em dzisiaj troszeczkê zaskoczony. Spie-
szy³em siê bardzo, ¿eby zd¹¿yæ na omawianie tego
punktu, myœla³em, ¿e bêdzie to trwa³o doœæ krót-
ko, ¿e bêdzie to punkt, który nie wywo³a dyskusji,
ale dobrze siê sta³o, ¿e wywo³a³ dyskusjê.

Namawia³bym zarówno pana ministra, jak
i przede wszystkim naszego kolegê Zbyszka do te-
go, abyœmy nadal szukali rozwi¹zañ. S¹ tam jesz-
cze pewne sprawy, które mo¿na by usprawniaæ.

Dzisiejsza nowela nie powoduje ¿adnej szkody
dla gmin. Gminy otrzymuj¹ pewien wariant, mo¿-

na powiedzieæ, spokojnego dochodzenia. Zreszt¹
konsultacje, które by³y prowadzone na terenie
gmin – tak jak powiedzia³ ju¿ pan senator Jurce-
wicz – pokaza³y, ¿e ¿aden z wójtów czy burmi-
strzów nie powiedzia³ nic z³ego. Burmistrz, który
by powiedzia³ coœ z³ego na funkcjonowanie ochot-
niczych stra¿y po¿arnych, oddaj¹cych swój czas
na rzecz gmin, by³by tak naprawdê osob¹ niepo-
wa¿n¹ i dzia³a³by wbrew mieszkañcom swojej
gminy. Musimy wspieraæ ochotników. Bardzo do-
brze, ¿e tak siê dzieje. Namawiam do tego, a w ogó-
le – do szerszej dyskusji. My ze Zbyszkiem prowa-
dzimy face to face takie dyskusje na temat myœle-
nia o zabezpieczeniu, jeœli chodzi o cywili. Bardzo
gratulujê, Zbyszku. Cieszê siê, ¿e bêdziemy mogli
dzisiaj poprzeæ tê ustawê. Gratulujê równie¿ pa-
nu ministrowi. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Grzegorza Banasia o za-

branie g³osu.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Rzeczywiœcie projekt tej noweli wype³nia aspi-

racje œrodowisk ochotniczych stra¿y po¿arnych.
Wielkie kontrowersje budzi³o to, co jest istot¹ do-
kumentu, nad którym dzisiaj procedujemy, czyli
sposób wyp³aty ekwawi…

Proszê mi pomóc, Panie Marsza³ku.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Ekwiwalentu.)
Dziêkujê uprzejmie.
…ekwiwalentu. Przy tym nale¿y przypomnieæ

i bardzo mocno podkreœliæ, ¿e jest to skutek orze-
czeñ regionalnych izb obrachunkowych, ró¿nych
orzeczeñ w tej sprawie. Dotychczasowe zapisy po-
zwala³y na wyp³acanie tego¿ ekwiwalentu, o ile
stra¿ak ochotnik by³ zatrudniony na podstawie
umowy o pracê. A je¿eli nie by³ tak zatrudniony lub
by³ rencist¹, lub emerytem, to wtedy gmina nie
mia³a tego obowi¹zku, oczywiœcie w œwietle orze-
czeñ regionalnej izby obrachunkowej. Tak wiêc do-
brze siê sta³o, ¿e ta sprawa jest porz¹dkowana.

Warto te¿ przypomnieæ, ¿e prace nad t¹ ustaw¹
zosta³y podjête w poprzedniej kadencji. Niestety,
zosta³y przerwane z powodów oczywistych. Na-
st¹pi³y wybory, w zwi¹zku z czym zosta³ urucho-
miony proces dyskontynuacji prac poprzedniego
parlamentu, i dlatego dzisiaj procedujemy nad ty-
mi zapisami.

Szanowni Pañstwo, ja sam jestem druhem
ochotnikiem i cz³onkiem zarz¹du wojewódzkiego
ochotniczych stra¿y po¿arnych, i chcê wzmocniæ
tutaj g³osy, które pada³y w tej sprawie: œrodowis-
ko oczekuje równie¿, i to bardzo mocno, by poja-
wi³y siê dodatki do emerytur czy te¿ rent. Trzeba
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to wyraŸnie i mocno artyku³owaæ. Takie s¹ oczeki-
wania tego œrodowiska.

Szanowni Pañstwo, dzisiaj stra¿ak ochotnik jest
wyposa¿ony w sprzêt nieodbiegaj¹cy tak napraw-
dê – nie jest to oczywiœcie ogólna prawid³owoœæ, ale
bardzo czêsto tak jest w tym zakresie – od sprzêtu,
którym dysponuj¹ stra¿acy pañstwowi. Jest to
sprzêt ratownictwa drogowego, nowoczesne samo-
chody gaœnicze, nowoczesne wyposa¿enie.

Dlatego trzeba równie¿ mocno podkreœliæ, ¿e
bardzo wa¿na jest w tej ustawie mo¿liwoœæ doty-
cz¹ca szkoleñ. Aby stra¿ak ochotnik móg³ pe³niæ
misjê ratowania innych, musi to robiæ w sposób
bezpieczny zarówno dla ratowanego, jak i dla sie-
bie, a bezpieczny bêdzie tylko wtedy, kiedy bêdzie
potrafi³ w sposób nale¿yty obs³ugiwaæ bardzo spe-
cjalistyczny sprzêt, który jest w jego dyspozycji.

Sumuj¹c moje spostrze¿enia, chcê powiedzieæ,
¿e bêdê z radoœci¹ g³osowa³ nad t¹ ustaw¹. W ten
sposób równie¿ ja do³¹czê do osób, które choæby
w ten drobny sposób dziêkuj¹ wszystkim ochotni-
kom, którzy – ryzykuj¹c czêsto w³asne zdrowie,
oby nigdy ¿ycie – bie¿¹ ludziom na pomoc. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora W³odzi-

mierza Cimoszewicza.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Nale¿ê do tej, pewnie w tej chwili zawstydzonej

mniejszoœci na sali, która nie zna siê na dzia³aniu
ochotniczych stra¿y po¿arnych. Ale problem, któ-
rego dotyczy³o moje pytanie i o którym teraz chcê
powiedzieæ, dotyczy szerszej kwestii. Dotyczy za-
sad ustrojowych naszego pañstwa. Mamy oto
konstytucyjnie umocowany samorz¹d; obo-
wi¹zuje w naszym kraju zasada pomocniczoœci.
Z tego nale¿a³oby wyci¹gn¹æ taki oto wniosek, ¿e
ustawodawca krajowy, narodowy, nie powinien
bez bardzo wyraŸnego, powa¿nego uzasadnienia,
nawi¹zuj¹cego do szerszego interesu publiczne-
go, wtr¹caæ siê w to, co le¿y i powinno le¿eæ w ge-
stii w³adz lokalnych.

Moje pytanie dotyczy³o owej regulacji ustana-
wiaj¹cej górny limit wysokoœci ekwiwalentu wy-
p³aconego ochotniczym stra¿akom. Pan senator
Meres w gruncie rzeczy powiedzia³, ¿e jest tak, bo
jest, bo kiedyœ tak ustanowiono. Je¿eli to zrobio-
no na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, to byæ
mo¿e ta regulacja ma charakter ostro¿noœciowy.
Samorz¹d dopiero powstawa³, nie by³o wiadomo,
jak szybko ludzie zrozumiej¹, ¿e pieni¹dze nie s¹
wyci¹gane z jakiegoœ tajemniczego worka, tylko
trzeba gospodarzyæ tym, co siê ma. Po blisko dwu-

dziestu latach œwiadomoœæ, ¿e trzeba siê obracaæ
w granicach mo¿liwoœci, jest chyba powszechna
w samorz¹dzie. Nie s³yszy siê o jakichœ skandali-
cznych, niem¹drych uchwa³ach ponad stan, po-
dejmowanych bez wzglêdu na w³asne mo¿liwoœci.
Trzeba wiêc po prostu okazaæ zaufanie i respekto-
waæ kompetencje w³asne w³adz lokalnych tak¿e
w tym zakresie. Nie ma, w moim przekonaniu, ¿a-
dnego powodu, dla którego powinniœmy mówiæ
gminie, jak ma gospodarowaæ swoimi pieniêdzmi
i ile na przyk³ad ma wynosiæ ów ekwiwalent wy-
p³acany ochotniczym stra¿akom. Oczywiœcie ma
to byæ w granicach mo¿liwoœci i w ramach bud¿e-
tu w³asnego gminy.

St¹d te¿ bierze siê moja propozycja poprawki.
Ona dotyczy³aby art. 28, który sk³ada siê z dwóch
ustêpów.

W ust. 1 stwarza siê podstawê prawn¹ do wy-
p³acania ekwiwalentu. Proponujê, ¿eby pierwsze
zdanie tego ustêpu uzupe³niæ po s³owach „ekwi-
walent pieniê¿ny” sformu³owaniem „wyp³acany
z bud¿etu gminy”. By³oby to sformu³owanie prze-
niesione z obecnego ust. 2, bo oczywiœcie takie
sformu³owanie w tym przepisie musi siê znaleŸæ.

Z kolei ust. 2, który wprowadza³ górny limit wy-
sokoœci ekwiwalentu, proponujê skreœliæ.

To jest ta propozycja. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu przez pana senatora

Jerzego Chróœcikowskiego.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Dyskutujemy dzisiaj nad ustaw¹ wa¿n¹ szcze-

gólnie dla stra¿aków ochotników, którzy oczeki-
wali jasnego prawa. I oczekuj¹ jeszcze wiêcej od
polskiego parlamentu, to znaczy tego, aby rzeczy-
wiœcie mieli takie wsparcie, jakie jest mo¿liwe.
Muszê powiedzieæ, ¿e w tym ich wspieraniu bar-
dzo mocno uczestniczy Senat. Chcê zwróciæ uwa-
gê, ¿e to w ubieg³ej kadencji po raz pierwszy zosta³
powo³any Senacki Zespó³ Stra¿aków i ju¿ w ze-
sz³ej kadencji zajmowaliœmy siê tymi sprawami,
dyskutowaliœmy nad tym. Cieszê siê, ¿e jest kon-
tynuacja dzia³añ z ubieg³ej kadencji, ¿e trwa to
dalej i ¿e mamy tak wspania³ego przewodnicz¹ce-
go zespo³u stra¿ackiego, który podj¹³ wczeœniej
zg³oszon¹ inicjatywê. Bo ona by³a przedtem zg³o-
szona przez kolegów z PiS i ju¿ nad tym procedo-
waliœmy, ale, jak powiedzia³ mój przedmówca, se-
nator Banaœ, z przyczyn niezale¿nych od nas ta
ustawa nie zosta³a uchwalona. Myœlê, ¿e jest to
wspólne dzie³o nas wszystkich, ponadpolityczne,
i nie nale¿a³oby tutaj dopisywaæ autorstwa,
okreœlaæ, kto ma wiêksze zas³ugi, a kto mniejsze.
Myœlê, ¿e to jest ustawa ponad podzia³ami, która,

17. posiedzenie Senatu w dniu 7 sierpnia 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej… 99

(senator G. Banaœ)



mo¿na powiedzieæ, rozwi¹zuje problem, o którym
moi przedmówcy doœæ dobitnie ju¿ tutaj powie-
dzieli. Ja te¿ jestem w zespole stra¿ackim, podob-
nie jak poprzednio, i wiem, ¿e bardzo mocno
wspieramy tê dzia³alnoœæ w terenie. Myœlê, ¿e ka¿-
dy z nas jest albo druhem, czynnym, i aktywnie
siê w³¹cza, albo wspieraj¹cym. A ci, którzy ¿yj¹ na
wsi, wiedz¹, ¿e bez stra¿y ochotniczej nie da siê
¿yæ. I wielu tutaj jest takich, którzy prze¿yli po¿ar,
znaj¹ taki problem ¿yciowy. Nie chcê nawi¹zywaæ
do mojego przedmówcy, który o tym mówi³, ale ja
te¿ mia³em taki problem i po¿ar na moim gospo-
darstwie zosta³ ugaszony dziêki mocnemu wspar-
ciu stra¿aków ochotników. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
mieszka³em wtedy blisko miasta, 10 km, ale wy-
j¹tkowo do senatora stra¿ jecha³a z tego miasta
prawie godzinê, a zazwyczaj jeŸdzi dziesiêæ minut.
Ale to ju¿ zostawiam bez komentarza, dlaczego
akurat pañstwowa stra¿ traci godzinê na przeje-
chanie 10 km. I w tym przypadku to stra¿acy
ochotnicy, moi koledzy, do³o¿yli starañ, aby uga-
siæ po¿ar. Œwiadczy o tym, ¿e s¹ potrzebni, w wielu
przypadkach dzia³aj¹ bardzo skutecznie, zanim
dojedzie, szczególnie na wieœ, ta zawodowa stra¿
pañstwowa. To jest nieoceniona rzecz dla pol-
skich rolników. Dlatego wszystkie inicjatywy,
które wychodz¹ z parlamentu, s¹ oczekiwane.
I wydaje mi siê, ¿e to, co moi przedmówcy mówili
o dodatku emerytalnym, te¿ jak najszybciej po-
winniœmy przemyœleæ, bo stra¿acy naprawdê za-
s³uguj¹ na to wsparcie.

Jeszcze raz dziêkujê wszystkim stra¿akom
ochotnikom za pracê, któr¹ wykonuj¹. Wielkie
s³owa uznania. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Andrze-

ja Owczarka.

Senator Andrzej Owczarek:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie zamierza³em braæ udzia³u w dyskusji, ale

dwa ostatnie g³osy sprowokowa³y mnie do tego,
¿ebym jednak wzi¹³ w niej udzia³.

Jestem prezesem OSP od wielu lat, od oœmiu
lat zajmujê siê sprawami OSP. Chcia³bym pañ-
stwu powiedzieæ, ¿e te sprawy, którymi zajmuje-
my siê dzisiaj, by³y poruszane przez stra¿aków co
najmniej od lat osiemnastu, czyli od decyzji o p³a-
ceniu ekwiwalentów, a sprawa emerytur pojawia-
³a siê znacznie wczeœniej. W ubieg³ej kadencji by-
³em wiceprzewodnicz¹cym senackiego zespo³u
stra¿ackiego, w zwi¹zku z czym raz znalaz³em siê
na zebraniu inauguracyjnym zespo³u stra¿ackie-
go, a drugi raz na spotkaniu ze stra¿akami. Prze-
wodnicz¹cy zespo³u, pan Jan Szafraniec, do tego

ograniczy³ moj¹ aktywnoœæ. Dlatego cieszê siê, ¿e
pan Zbigniew Meres zacz¹³ od spraw bardzo kon-
kretnych.

Proszê pañstwa, sprawa emerytur jest nies³y-
chanie trudn¹ spraw¹. Ju¿ tu pojawiaj¹ siê roz-
maite kontrowersje, a co dopiero przy sprawie
emerytur, kiedy trzeba bêdzie dyskutowaæ, kto
ma prawo do tych emerytur, czy ja, prezes, który
nie jeŸdzi do po¿aru, czy stra¿ak aktywnie ucze-
stnicz¹cy w akcjach, kiedy trzeba bêdzie ustalaæ
pewne granice. Myœlê, ¿e to jest bardzo trudne za-
danie, proszê pañstwa, zaryzykowa³bym nawet
stwierdzenie: niebezpieczne. Tak jak tu by³o
wspominane, mo¿emy zachêcaæ stra¿aków do
dzia³añ ekstremalnych. Nie wierzymy w to, ale
zdarzaj¹ siê takie sytuacje. Mamy przyk³ady, ¿e
stra¿acy z chêci zab³yœniêcia, z chêci uzyskania
medalu podpalali lasy. Takie przypadki s¹ doœæ
czêste. Lepiej nie prowokujmy takich sytuacji.

Proszê pañstwa, druga sprawa, czyli sprawa
granicy…

(G³os z sali: Okreœlenia ekwiwalentu.)
…sprawa okreœlenia ekwiwalentu za gaszenie

po¿aru i ustalenie jego górnej granicy.
Chcia³abym pañstwu powiedzieæ, ¿e jest dru-

gie dno tej sprawy. OSP w niektórych gminach to
powa¿na si³a, która decyduje o tym, kto bêdzie
wójtem, jedna jedyna si³a. Proszê pañstwa, znam
przypadki gmin, gdzie wójt, który jest zoriento-
wany na stra¿e, który co roku kupuje stra¿y po-
¿arnej jakiœ samochód gaœniczy, który bywa na
wszystkich uroczystoœciach, gwarantuje sobie
prawie w stu procentach, ¿e bêdzie ponownie wy-
brany na wójta. Nieustanowienie górnej granicy
prowokuje stra¿aków do wywierania nacisku na
tego wójta, ¿eby da³ im jednak wiêkszy ekwiwa-
lent za po¿ary. I ten wójt bêdzie sta³ przed powa¿-
nym dylematem, czy myœleæ o nastêpnej kaden-
cji, czy zachowaæ siê po mêsku. Myœlê, ¿e nie ma-
my co wodziæ na pokuszenie i stra¿aków, i wój-
tów. Zreszt¹ ci pierwsi s¹ ochotnikami, wiêc
okreœlenie jako ekwiwalentu œredniego wynagro-
dzenia jest czymœ s³usznym i sprawiedliwym, bo
nie po to s¹ stra¿akami ochotnikami, ¿eby zara-
biaæ dziêki temu du¿o wiêcej. Myœlê, ¿e w ogóle
powinny byæ podjête na szczeblu pañstwowym
pewne dzia³ania koordynuj¹ce zakupy sprzêtu,
w które s¹ zaanga¿owane pieni¹dze spo³eczne,
czyli albo pieni¹dze z bud¿etu, albo, proszê pañ-
stwa, pieni¹dze z wojewódzkich funduszy ochro-
ny œrodowiska. Przypadki, ¿e nowoczesny samo-
chód stra¿acki o wartoœci 600 tysiêcy kupowany
jest jednostce OSP, która przez dwa lata nie jeŸ-
dzi³a do ¿adnego zdarzenia, nie s¹, wbrew pozo-
rom, takie rzadkie. Myœlê, ¿e koordynacj¹ powi-
nien siê tu zajmowaæ komendant wojewódzki
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Wystarczy, proszê
pañstwa, ¿e jego podpis bêdzie uzasadnia³ po-
trzebê zakupu takich samochodów. Mo¿e wla³em
tutaj ³y¿kê dziegciu do tej beczki miodu, ale myœ-
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lê, ¿e musimy to wszystko racjonalizowaæ. Tym
bardziej ¿e czêsto jednostki OSP na terenie jed-
nego powiatu nie koordynuj¹ ze sob¹ zakupu
sprzêtu i w s¹siaduj¹cych jednostkach bywa ten
sam sprzêt, wykorzystywany nies³ychanie rzad-
ko. I z takim apelem chcia³bym siê zwróciæ.

Oczywiœcie bêdê g³osowa³ przeciwko poprawce
panasenatoraCimoszewicza, poniewa¿, jakmówiê,
jest to ekwiwalent dla stra¿aków ochotników i mo¿e
on wodziæ tych stra¿aków na pokuszenie, sk³aniaæ
dowalki o zwiêkszenie tegoekwiwalentu.Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Piotr Wach, proszê bardzo.

Senator Piotr Wach:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym wyraziæ poparcie dla tej ustawy i po-

gratulowaæ jej przygotowania. Ale to poparcie doty-
czy jej obecnego kszta³tu, nie biorê pod uwagê po-
prawki, któr¹ zg³osi³ pan senator Cimoszewicz. Po-
wody, dla których ograniczenie ekwiwalentu od gó-
ry powinno istnieæ w ustawie, s¹ dwa. Jeden z nich
wymieni³ w³aœnie pan senator Owczarek. Chodzi
o to, aby unikn¹æ w pewnych sytuacjach bardzo
trudnej do zniesienia presji dotycz¹cej podnoszenia
ekwiwalentu i przep³ywu pieniêdzy t¹ drog¹.

Z kolei moja polemika i argumentacja dotyczy
drugiej sprawy. Otó¿ pañstwo mimo zasad, o któ-
rych wspomina³ pan senator Cimoszewicz, ma tu-
taj coœ do powiedzenia, poniewa¿ te ekwiwalenty
s¹ zwolnione od podatku dochodowego od osób fi-
zycznych. W zwi¹zku z tym pañstwo mo¿e narzu-
ciæ pewne limitowanie, ¿¹daæ tego ograniczenia,
z ró¿nych wzglêdów. Nie s¹dzê, aby ta œcie¿ka by³a
jakimœ g³ównym potokiem czy rzek¹ powoduj¹c¹
dzia³alnoœæ nieprawid³ow¹ czy przestêpcz¹. Nie-
mniej jednak z tego powodu, ¿e jest to nieopodat-
kowany przychód, pañstwo ma prawo wypowia-
daæ siê w tej sprawie i wymagaæ limitowania pie-
niêdzy p³yn¹cych t¹ drog¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Chcia³bym jeszcze raz potwierdziæ, ¿e pan se-

nator W³odzimierz Cimoszewicz z³o¿y³ wniosek
o charakterze legislacyjnym.

Zamykaj¹c dyskusjê, chcia³bym zapytaæ pana
ministra, czy chce siê ustosunkowaæ do tej po-
prawki.

Rozumiem, ¿e pan minister ju¿ podchodzi.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Rzeczywiœcie poprawka wychodzi jak gdyby da-

leko do przodu, ale, Drodzy Pañstwo, nie ma je-
dnoznacznego stanowiska rz¹du w tej sprawie.
Chcê jednak zwróciæ uwagê na kilka niebezpie-
czeñstw, które panowie senatorowie tu podnosili.
Jeszcze raz powiem tak: ¿yczy³bym sobie, ¿y-
czy³bym stra¿akom ochotnikom – i oni byliby wte-
dy szczêœliwi – ¿eby wszystkie gminy wyp³aca³y
ten ekwiwalent nieprzekraczaj¹cy 1/175. Oba-
wiam siê, ¿e niewprowadzenie tego górnego limitu
w dzisiejszej sytuacji mo¿e spowodowaæ, ¿e spo³e-
czeñstwo bêdzie bardzo mocno dyskutowa³o w³a-
œnie nad ochotniczym podejœciem do funkcjono-
wania stra¿y po¿arnych. W zwi¹zku z tym myœlê,
¿e dzisiaj nale¿y byæ bardzo ostro¿nym, jeœli cho-
dzi o zmiany w tym zakresie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Proszê pañstwa, poniewa¿ zosta³ zg³oszony

wniosek o charakterze legislacyjnym, proszê Ko-
misjê Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej o ustosunkowanie siê do tego wnios-
ku i przygotowanie dodatkowego sprawozdania.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej
oraz niektórych innych ustaw zostanie przepro-
wadzone pod koniec posiedzenia Senatu, oczywi-
œcie dzisiaj, mam nadziejê.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu sie-
demnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego.

Dziêkujê panu ministrowi za udzia³ w poprzed-
nim punkcie.

Wracaj¹c do punktu o zdrowiu psychicznym,
powiem, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwa-
lona przez Sejm na dwudziestym posiedzeniu 23
lipca. Do Senatu przekazano j¹ w tym samym
dniu. Pan marsza³ek skierowa³ j¹ do Komisji
Zdrowia. Komisja przygotowa³a sprawozdanie.

Ustawa jest zawarta w druku nr 218, a sprawo-
zdanie komisji w druku nr 218A.

Pan senator W³adys³aw Sidorowicz proszony jest
o przedstawienie sprawozdania Komisji Zdrowia.

Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Drodzy Go-

œcie! Wysoka Izbo!
W imieniu senackiej Komisji Zdrowia przedk³a-

dam sprawozdanie dotycz¹ce opinii komisji
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o uchwalonej przez Sejm 23 lipca 2008 r. ustawie
o zmianie ochrony zdrowia psychicznego.

Dzisiejszy dzieñ jest wa¿ny dla interesów tego
sektora. Wieñczy wieloletnie starania œrodowisk
zaanga¿owanych w poprawê jakoœci ¿ycia osób
chorych, ich rodzin, osób zaanga¿owanych
w zdrowie publiczne, w sposób kompromisowy.
Œrodowiska te od lat stara³y siê bowiem o to, by
ca³y Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychi-
cznego mia³ rangê ustawy. Pewna pragmatyka
dzia³ania sk³oni³a je do przyjêcia wariantu, który
ceduje uprawnienie do uchwalenia Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na Ra-
dê Ministrów, tote¿ kszta³t tej noweli w gruncie
rzeczy dotyka jednego artyku³u ustawy o ochro-
nie zdrowia psychicznego z roku 1994.

Trzeba zdawaæ sobie sprawê, ¿e sytuacja osób
chorych psychicznie jest dramatycznie trudna.
Jest trudna w Polsce, jest trudna tak¿e w Euro-
pie. W Europie problem integracji spo³ecznej osób
zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym z powo-
du choroby psychicznej jest dostrzegany, zosta³
dostrze¿ony znacznie wczeœniej i wczeœniej zaczê-
to mu przeciwdzia³aæ, a mimo to kraje te borykaj¹
siê z problemami integracji spo³ecznej. Wiele
uczyniono i do wielu rzeczy siê zobowi¹zano. Tak-
¿e Polska w 2005 r. zobowi¹za³a siê do przygoto-
wania swojego Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego. W tym sensie dzia³ania,
które dzisiaj podejmujemy, s¹ zgodne z lini¹ zobo-
wi¹zañ przyjêtych przez pañstwo.

Ustawa z 1994 r. te¿, proszê pañstwa, by³a wa¿-
nym, milowym krokiem w tworzeniu nowoczesne-
go ustawodawstwa dotycz¹cego tej sfery. W grun-
cie rzeczy zdejmowa³a z psychiatrów odpowie-
dzialnoœæ za stosowanie przymusu, wprowadza³a
rygor nadzoru s¹dowego nad decyzjami, które
wczeœniej by³y podejmowane przez lekarzy. Trze-
ba sobie zdawaæ sprawê z tego, ¿e jednoczeœnie
mówi³a o bardzo nowoczesnym systemie wspar-
cia dla osób chorych psychicznie. Trzeba tak¿e je-
dnak pamiêtaæ o tym, ¿e tego nowoczesnego sys-
temu wsparcia w Polsce nie uda³o siê stworzyæ.
Mamy dzisiaj takie miejsca, gdzie los osoby chorej
jest lepszy, ale mamy tak¿e ogromne bia³e plamy
– jeœli mo¿na nazwaæ je bia³ymi plamami – gdzie
los chorego jest straszny. Mamy tak¿e placówki
zdrowotne, o których kiedyœ mówi³ pan senator
Romaszewski, odbiegaj¹ce od przyzwoitych stan-
dardów ¿ycia, tworz¹ce ludziom w gruncie rzeczy
warunki podprogowe, jeœli chodzi o ich prawa
cz³owiecze.

Zatem choæ ta regulacja próbuje konsumowaæ
dorobek psychiatrii œrodowiskowej i naukowej
z lat dziewiêædziesi¹tych i dwutysiêcznych, ma
ona, jak pañstwo widz¹, dosyæ skromn¹ objêtoœæ,
ale rozwi¹zania zawarte w tej noweli art. 2 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego s¹ istotne.

Po pierwsze, k³adzie siê nacisk na ochronê, na
promocjê zdrowia psychicznego i zapobieganie
zaburzeniom psychicznym. Ca³a medycyna pró-
buje siê przekierunkowaæ na profilaktykê i pro-
mocjê zdrowia. Bardzo wa¿ne jest to, by te dzia³a-
nia objê³y tak¿e osoby zagro¿one chorob¹ psy-
chiczn¹.

Po drugie, zak³ada siê zapewnienie osobom
z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i po-
wszechnie dostêpnej opieki zdrowotnej oraz in-
nych form opieki niezbêdnych do ¿ycia w œrodo-
wisku rodzinnym i spo³ecznym. Chodzi o wspar-
cie, które pozwoli³oby tym ludziom wieœæ dobre ja-
koœciowo ¿ycie w miejscu, w którym ¿yj¹.

Po trzecie wreszcie, mówi siê tu o kszta³towa-
niu w³aœciwych postaw spo³ecznych wobec osób
z zaburzeniami psychicznymi, zw³aszcza o zrozu-
mieniu, tolerancji, ¿yczliwoœci, a tak¿e przeciw-
dzia³aniu ich dyskryminacji.

W projekcie tej ustawy mówi siê równie¿ o tym,
co powinien zawieraæ Narodowy Program Ochro-
ny Zdrowia Psychicznego. Wa¿nym elementem tej
ustawy jest wskazanie organów, które maj¹ ten
narodowy program wykonywaæ. Wskazuje siê tu
na samorz¹dy wszystkich szczebli: województw,
powiatów i gmin, oraz na ministrów w³aœciwych
ze wzglêdu na charakter koniecznych dzia³añ.
Ustawa daje Radzie Ministrów uprawnienie do
przyjêcia Narodowego Programu Ochrony Zdro-
wia Psychicznego.

Ustawa, któr¹ dzisiaj przyjmujemy, poci¹ga za
sob¹ koniecznoœæ ponoszenia przez bud¿et pañ-
stwa pewnych nak³adów. W druku przes³anym do
Sejmu nowej kadencji jeszcze przez rz¹d pana
premiera Kaczyñskiego zak³adano, ¿e tylko po³o-
wa potrzeb na lata 2009–2013 zostanie uwzglê-
dniona w tym pierwszym Narodowym Programie
Ochrony Zdrowia Psychicznego, w pierwszej jego
mutacji. Ale i to jest szalenie istotne, bowiem defi-
cyt w tej materii jest ogromny.

Tote¿ senacka Komisja Zdrowia, która w po-
przedniej kadencji lobbowa³a na rzecz mo¿liwie
szybkiego uchwalenia Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego, dzisiaj mo¿e
przekazaæ ogromne podziêkowania tym œrodowis-
kom, które te poczynania wspiera³y. Chcia³bym
serdecznie podziêkowaæ Polskiemu Towarzystwu
Psychiatrycznemu, panu profesorowi Wciórce,
który jest promotorem tego programu, panu pro-
fesorowi Jaremie, ca³emu œrodowisku, które siê
w to anga¿owa³o, ale tak¿e stowarzyszeniom i or-
ganizacjom pozarz¹dowym aktywnym podczas
konsultowania tego projektu.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e na swoim posiedzeniu
senacka Komisja Zdrowia popar³a w gruncie rze-
czy dwie redakcyjne poprawki. Jedna z nich to
usuniêcie ewidentnego uchybienia Sejmu, gdy¿
ustawa nie nak³ada³a na Radê Ministrów, na mi-
nistra zdrowia obowi¹zku z³o¿enia Senatowi
sprawozdania z wykonywania tego programu.
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Jest tak¿e wniosek mniejszoœci niepoparty przez
komisjê, zg³oszony przez pani¹ senator , która
oczekiwa³aby wykonawczego zaanga¿owania wo-
jewodów w realizacjê programu. Ta poprawka nie
zyska³a uznania komisji.

Dziêkujê zatem jeszcze raz ministerstwu, które
przejê³o pa³eczkê i zdecydowa³o siê zaanga¿owaæ
w nadanie biegu sprawie i jej pilotowanie. Zwra-
cam siê do pañstwa o przyjêcie tej ustawy z wy-
mienionymi poprawkami. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji

Zdrowia, pani¹ senator Janinê Fetliñsk¹, o zabra-
nie g³osu.

Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Jestem rzeczywiœcie wnioskodawc¹ poprawki,

która nie zosta³a przyjêta przez komisjê, ale nie
poprawki dotycz¹cej roli wykonawczej wojewo-
dów w programie. Chodzi³o mi bowiem o to, a¿eby
w ramach tej poprawki bardziej uwzglêdniæ rolê
kontroln¹ i nadzoruj¹c¹ wojewodów. Wojewoda
jest organem rz¹dowym w terenie i ma funkcjê
kontroln¹ z mocy ustawy, w jednym z zapisów
w art. 15 jest wyraŸnie powiedziane, ¿e wojewoda
jako przedstawiciel Rady Ministrów odpowiada za
wykonywanie polityki rz¹du na obszarze wojewó-
dztwa, a w szczególnoœci – tutaj cytujê pkt 3, któ-
ry, jak siê wydaje, uzasadnia to moje podejœcie –
dostosowuje do miejscowych warunków szczegó-
³owe cele polityki rz¹du oraz, w zakresie i na zasa-
dach przewidzianych w ustawach, koordynuje
i kontroluje wykonanie wynikaj¹cych st¹d zadañ.

Szanowni Pañstwo! Narodowy Program Ochro-
ny Zdrowia Psychicznego ma bardzo szerok¹
komponentê w zakresie profilaktyki i promocji
zdrowia psychicznego. Jest to zadanie, które nie
dotyczy tylko s³u¿by zdrowia, ochrony zdrowia,
systemu zak³adów opieki zdrowotnej, ale tak¿e
wszystkich innych jednostek, bo i samorz¹dów,
i pomocy spo³ecznej, i szkó³ podleg³ych samo-
rz¹dom itd., itd. W zwi¹zku z tym jest bardzo wa¿-
ne, a¿eby tak szeroko i bardzo dobrze zaplanowa-
ny program by³ rzeczywiœcie realizowany. Z moje-
go doœwiadczenia polegaj¹cego na tym, ¿e przez
kilkanaœcie lat by³am dyrektorem wojewódzkiego
oœrodka zdrowia publicznego, a tak¿e pracowa-
³am z Bankiem Œwiatowym nad wdro¿eniem re-
formy s³u¿by zdrowia w Polsce, w tym promocji
zdrowia, wynika, ¿e ¿aden program profilaktyki
i ochrony zdrowia nie jest realizowany dobrze, je-

¿eli nie jest dobrze monitorowany, to znaczy je¿eli
monitorowanie i ewaluacja nie s¹ dobrze zaplano-
wane, a potem dobrze przeprowadzane.

W tym miejscu chcia³abym bardzo prosiæ pañ-
stwa senatorów, pana ministra, ¿eby spróbowaæ
zobaczyæ w tym moim wniosku wielk¹ próbê dba-
nia o to, ¿eby rzeczywiœcie uda³o nam siê ten pro-
gram, bardzo wa¿ny z punktu widzenia zdrowia
spo³ecznego, wdro¿yæ.

Proszê pañstwa, brak dobrego nadzoru powo-
duje na przyk³ad to, ¿e w ramach naszego znako-
mitego programu zwalczania i profilaktyki chorób
nowotworowych w tym roku 30 milionów z czêœci
na promocjê zdrowia zosta³o przekazanych na le-
czenie, poniewa¿ bardzo trudno jest dobrze pro-
wadziæ promocjê zdrowia i profilaktykê. Je¿eli wo-
jewoda nie obejmie w szerokim zakresie nadzo-
rem, monitoringiem realizacji tego elementu pro-
gramu, w³aœnie promocji zdrowia i profilaktyki, to
tego po prostu nie uda siê zrealizowaæ.

Ja bardzo proszê o g³êbokie przemyœlenie tej
sprawy. To jest sprawa wa¿na spo³ecznie. Tutaj
naprawdê nie chodzi o polityczne rozwa¿ania, ale
o to, o czym jako praktyk jestem przekonana: ¿e
bez dobrego nadzoru tego siê nam nie uda zrobiæ.

Jeszcze w dyskusji powiem, wyjaœniê, dlaczego
ten monitoring jest tak wa¿ny. Jestem przekona-
na, ¿e bez takiego postawienia sprawy sprawo-
zdania, które zostan¹ przedstawione Sejmowi
i Senatowi za rok, bêd¹ bardzo ogólnikowe i poka-
¿¹, ¿e ta czêœæ programu, tak bardzo wa¿na, nie
jest realizowana. Wojewodowie dysponuj¹ narzê-
dziami potrzebnymi do prowadzenia tego nadzo-
ru, maj¹ wojewódzkie centra zdrowia publiczne-
go, maj¹ wojewódzkie oœrodki pomocy spo³ecznej
czy te¿ wydzia³y polityki spo³ecznej, je¿eli nie ma
takich oœrodków, maj¹ tak¿e kuratoria oœwiaty.
S¹ wiêc instytucje, które mog¹ prowadziæ nadzór
zw³aszcza nad czêœci¹ dotycz¹c¹ promocji i profi-
laktyki. Wojewodowie maj¹ zatem instrumenty
i instytucje, tylko ta kwestia powinna byæ szcze-
gó³owo w ustawie uregulowana. Bardzo proszê
o g³êbokie przemyœlenie tej sprawy, poniewa¿ to
jest jeden z podstawowych warunków – oprócz
pieniêdzy, które s¹ tutaj œwietnie skalkulowane,
wykazane itd. – dobrej realizacji programu. Dziê-
kujê bardzo.

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

pytania senatorom sprawozdawcom?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy.

Znamy raport NIK, który wskazuje nam, ¿e bra-
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kuje oko³o tysi¹ca piêciuset ³ó¿ek szpitalnych
w oddzia³ach psychiatrycznych, tysi¹ca czterystu
na oddzia³ach dla osób uzale¿nionych, siedmiu
tysiêcy miejsc na oddzia³ach opieki dziennej,
dwóch tysiêcy na oddzia³ach opiekuñczo-leczni-
czych, tysi¹ca piêciuset miejsc w hostelach itd.
Panie Senatorze, czy uwa¿a pan, ¿e jest mo¿liwe,
by samorz¹dy, jako w³aœciciele szpitali, by³y zain-
teresowane zakontraktowaniem tych ³ó¿ek? Mi-
mo ¿e narodowy fundusz w tej chwili stwarza tak¹
mo¿liwoœæ i zachêca do tego, jednak samorz¹dy
jakoœ siê do tego nie garn¹. Czy widzi pan jakieœ
mechanizmy, które w tym programie bêd¹ dzia³a-
³y i to zmieni¹? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Bardzo bym prosi³ o sprecyzowanie. Czy samo-

rz¹dy bêd¹ widzia³y… Jeszcze raz.
(Senator Waldemar Kraska: Czy bêd¹ zaintere-

sowane tym, ¿eby w swoich szpitalach takie od-
dzia³y, na przyk³ad psychiatryczne, organizowaæ.)

Jestem g³êboko przekonany… Jeœli chodzi
o czêœæ szpitaln¹ programu, to coraz wiêcej mam
sygna³ów o zainteresowaniu szpitali specjalisty-
cznych, restrukturyzowanych, tworzeniem tego
typu oddzia³ów. A dlaczego? Dlatego, ¿e w gruncie
rzeczy zapotrzebowanie na ³ó¿ka szpitalne male-
je, co wynika z postêpów medycyny i technologii.
Chirurgia jednego dnia, skracanie œredniego cza-
su pobytu w szpitalu w Polsce, zastêpowanie le-
czenia szpitalnego leczeniem ambulatoryjnym
powoduj¹, ¿e w gruncie rzeczy wykorzystanie ³ó-
¿ek jest niewielkie. I ta tendencja istnieje. Ona
musi byæ wsparta racjonaln¹ polityk¹ Narodowe-
go Funduszu Zdrowia. Tote¿, chocia¿ w progra-
mie zak³ada siê, i¿ za pieni¹dze delegowane, zna-
czone zbuduje siê tylko kilka oddzia³ów, jestem
przekonany, ¿e stoimy obecnie przed ogromn¹
szans¹. Pierwsze takie inicjatywy obserwujê na
przyk³ad na Dolnym Œl¹sku. W szpita lu
w Wa³brzychu, który powsta³ z po³¹czenia kilku
szpitali, tworzy siê bardzo potrzebny w tamtym
rejonie nowoczesny oddzia³ psychiatryczny. Ko-
lejna inicjatywa – po³¹czenie szpitali w Sieniawce
i Zgorzelcu. To s¹ przyk³ady tylko z tego w¹skiego
wycinka, który obserwujê u siebie w regionie. Ma-
my wiêc pewn¹ koniunkturê wynikaj¹c¹ z tego, ¿e
dyrektorzy rozumiej¹, i¿ lepiej jest stworzyæ u sie-
bie oddzia³ szpitalny, który bêdzie jakoœ finanso-
wany, ni¿ mieæ pustostan, który tak czy tak trzeba
utrzymywaæ. I to ju¿ jest konsekwencja tego pro-
gramu, poniewa¿ mówi on o koniecznoœci wzmac-
niania œrodowiskowych aspektów psychiatrii. To

tworzenie kilkuset³ó¿kowych gett czy utrzymywa-
nie takich szpitali – kilkuset³ó¿kowych molochów
jest absolutnie sprzeczne z racj¹… z ka¿d¹ racj¹.
To kurczenie siê szpitali stwarza problem w znale-
zieniu takich miejsc, gdzie leczy siê ludzi blisko
miejsca ich zamieszkania. Mam nadziejê, ¿e przy-
jêcie tego programu zdecydowanie poprawi po³o-
¿enie tych dyrektorów, którzy bêd¹ starali siê two-
rzyæ oddzia³y na bazie szpitali ogólnych, co zre-
szt¹ powinno siê staæ jak najszybciej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e nie ma wiêcej… A, nie, przepra-

szam bardzo, pani senator Maria Pañczyk-Po-
zdziej.

Proszê bardzo.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³abym zapytaæ, jakie czynniki, a w³aœci-

wie jakie narzêdzia winny siê znaleŸæ w przysz³o-
œci w ustawie, jeœli chodzi o to, co siê okreœla jako
nowoczesne wsparcie w psychiatrii. Bo, jak pan
sam stwierdzi³, pod tym wzglêdem ustawa jest
niedoskona³a.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Te nowoczesne… W gruncie rzeczy nie mamy…

S¹ przyk³ady dobrych praktyk, na przyk³ad w wo-
jewództwie mazowieckim uchwalono w³asny pro-
gram ochrony zdrowia psychicznego. Czyli samo-
rz¹d wojewódzki próbuje popatrzeæ na zasoby, ja-
kimi dysponuje, i integrowaæ poczynania ró¿nych
pionów. Pion spo³eczny, pion edukacyjny i pion
medyczny musz¹ dzia³aæ razem. Musi byæ zinte-
growana struktura urzêdów pracy, by stworzyæ
ludziom z tej obecnie bardzo dyskryminowanej
sfery warunki do uczestnictwa w ¿yciu zawodo-
wym. Dobrze wiemy sk¹din¹d, z innych doku-
mentów spo³ecznych, ¿e zasadniczym czynni-
kiem integruj¹cym ludzi do ¿ycia jest udzia³
w rynku pracy. W zwi¹zku z tym rozbudowa tych
instrumentów, ewoluowanie tego programu
w kierunku integracji spo³ecznej, to dzia³anie sza-
lenie wa¿ne i potrzebne. Myœlê, ¿e to, i¿ w tej pier-
wszej mutacji mamy tak du¿o deficytów zwi¹za-
nych z tworzeniem hosteli, z pomoc¹ œrodowisko-
w¹, zmusi nas do podjêcia kolejnych wyzwañ,
czyli stworzenia takich instrumentów, które po-
zwol¹ nam znacznie aktywniej graæ na rynku pra-
cy. Jest system warsztatów terapii zajêciowej.
Przypomnê, ¿e warsztaty terapii zajêciowej pier-
wotnie powstawa³y w gruncie rzeczy na bazie
szpitali psychiatrycznych. Dzisiaj centra integra-
cji spo³ecznej… Do niedawna brakowa³o œrod-
ków, ¿eby poprzez centra integracji spo³ecznej
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przywracaæ ludzi na rynek pracy, bo tam sz³y tyl-
ko pieni¹dze z alkoholu, a to pozwala³o jedynie na
to, by poprzez centra integracji spo³ecznej przy-
wracaæ na rynek pracy ludzi z problemami alko-
holowymi b¹dŸ po wyjœciu z wiêzienia. Brakuje
nam jeszcze precyzyjnego ustawodawstwa
o spó³dzielniach socjalnych. Nad tym tak¿e pra-
cujemy, o tym myœlimy w ramach ju¿ trochê inne-
go ustawodawstwa. Krótko mówi¹c, to jest krok
w bardzo wa¿nym kierunku, ale to nie zamyka
sprawy i nie wyczerpuje problemu, na pewno bê-
dziemy musieli do tego wracaæ i korygowaæ przy-
jête rozwi¹zania.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Kolejne pytanie, pan senator Henryk WoŸniak.

Proszê bardzo.
(Senator Henryk WoŸniak: Dziêkujê, Panie

Marsza³ku, ja chcia³bym zadaæ pytanie pani se-
nator Fetliñskiej, sprawozdawcy…)

Pani Senator, pytanie do pani.
(Senator Janina Fetliñska: Przepraszam bar-

dzo, czy mo¿na prosiæ o powtórzenie?)
Nie, nie, ja ostrzeg³em pani¹ senator z góry.
Proszê bardzo, pytanie.

Senator Henryk WoŸniak:
Jeszcze nie pad³o to pytanie. Ono brzmi tak, Pa-

ni Senator. Ja oczywiœcie szanujê intencje pani se-
nator, która zg³asza³a na posiedzeniu Komisji
Zdrowia poprawkê daj¹c¹ pewne kompetencje
w zakresie nadzoru nad realizacj¹ Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego woje-
wodom. Nie mogê siê jednak zgodziæ co do s³uszno-
œci tej poprawki. Ta poprawka nie zyska³a wiêkszo-
œci na posiedzeniu komisji z tego wzglêdu, ¿e woje-
wodom brakuje instrumentów do tego, by sprawo-
waæ nadzór nad realizacj¹ programu na terenie
województw. To samorz¹dy województw maj¹ tutaj
narzêdzia i kompetencje. I niechby tak zosta³o.
Wprawdzie w swojej wypowiedzi pani senator przy-
toczy³a dwie przes³anki, które uzasadniaj¹, jej zda-
niem, nadanie kompetencji wojewodom, jednak
mnie one zupe³nie nie przekonywaj¹.

Czy pani senator mog³aby podaæ przyk³ady in-
nych instrumentów, innych narzêdzi bêd¹cych
dziœ w dyspozycji wojewodów, które zapewnia³yby
realizacjê tych kompetencji, o których nadanie
pani senator wnosi, przedstawiaj¹c poprawkê
mniejszoœci?

W moim przekonaniu i w przekonaniu komisji
poprawka, któr¹ komisja przyjê³a, rekomenduj¹c
j¹ Wysokiej Izbie, aby Rada Ministrów przedk³a-
da³a coroczne sprawozdanie z realizacji programu
i Sejmowi, i Senatowi, daje wystarczaj¹ce argu-

menty, by nie wprowadzaæ jeszcze jednego ele-
mentu, jeszcze jednego organu, to znaczy wojewo-
dy – by³aby to bowiem poprawka czcza, nie by³oby
mo¿liwoœci realizacji tych zadañ przez wojewodê.
Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze! Otó¿ nie nale¿y myliæ wyko-

nawstwa z nadzorem. To Rada Ministrów wpro-
wadza program i jest za niego odpowiedzialna.
Rada Ministrów dysponuje organem terenowym,
organem w³adzy rz¹dowej, jakim jest wojewoda,
i to wojewoda w imieniu Rady Ministrów powinien
prowadziæ nadzór nad realizacj¹ programu rz¹do-
wego. A zatem udzia³ wojewody jest bezsprzeczny,
wojewoda powinien braæ udzia³ w ka¿dym progra-
mie, gdy chodzi o nadzór nad realizacj¹ zadañ na
podleg³ym mu terenie, czy to zadañ jednostek sa-
morz¹du, czy innych. Uwa¿am wiêc za bardzo za-
sadne wzmocnienie, jakby przypomnienie czy po-
nowne wskazanie, ¿e wojewoda powinien pe³niæ
ten nadzór nad programem rz¹dowym. A jedno-
stki samorz¹du terytorialnego maj¹ za zadanie
wprowadziæ ten program, to znaczy realizowaæ za-
dania postawione bezpoœrednio przed samo-
rz¹dem lub przed jednostkami mu podleg³ymi.
Oczywiœcie samorz¹dy terenowe, wojewódzkie,
powiatowe czy gminne maj¹ same prowadziæ kon-
trolê tego, co robi¹. Ka¿dy z nas, gdy coœ robi, kon-
troluje, czy robi to dobrze. Zewnêtrzn¹ kontrolê
powinien jednak prowadziæ organ nadzoruj¹cy,
jakim w terenie jest po prostu wojewoda. I uwa-
¿am to za dobre ustalenie zasad realizowania pro-
gramu, monitorowania i nadzoru zewnêtrznego.
Po to w³aœnie prowadzone s¹ ró¿ne audyty zewnê-
trzne, ¿eby takie rzeczy by³y rzeczywiœcie dobrze
zrobione.

Ja bêdê chcia³a mówiæ o tym mo¿e jeszcze sze-
rzej w dyskusji, a teraz tylko powiem, ¿e ten do-
skona³y program, Narodowy Program Ochrony
Zdrowia Psychicznego, przygotowany przez du¿y
zespó³ z udzia³em wielu organizacji, przede wszy-
stkim z udzia³em Instytutu Psychiatrii i Neurolo-
gii w Warszawie, z obecnym tu panem profesorem
Wciórk¹, jest przygotowany znakomicie, ale ma
jeden ma³y, a w³aœciwie, w moim przekonaniu,
du¿y brak. Bardzo dobrze postawiona jest w tym
programie diagnoza problemu, bardzo dobrze
okreœlone s¹ cele, zadania, oczekiwane efekty,
wskaŸniki monitoringu tych efektów, a tak¿e kal-
kulacja kosztów i Ÿród³a finansowania. To wszyst-
ko, co powinno byæ w dobrym programie, metody-
cznie jest zrobione œwietnie. Zabrak³o jednak jed-
nego elementu: koordynowania, monitoringu
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i ewaluacji. S¹ wskaŸniki monitoringu, ale nie jest
podane, kto to bêdzie robi³ ani, na przyk³ad, za po-
œrednictwem jakich druków zbierzemy informa-
cje. Jest bardzo wiele druków GUS, druków MEN,
druków Ministerstwa Zdrowia, które ju¿ teraz
s³u¿¹ monitorowaniu stanu wykonania zadañ
– przecie¿ ustawa dzia³a – ale mo¿na by do³o¿yæ
kilka wskaŸników, które s¹ umieszczone w pro-
gramie, do tych w³aœnie druków, i ju¿ mielibyœmy
lepszy, ³atwo zebrany materia³ do zobrazowania
sytuacji. Do tego potrzebne jest w³aœnie planowa-
nie w programie, a potem pilnowanie tych spraw
przez wojewodê. Wojewoda ju¿ ma instrumenty,
nie trzeba tworzyæ niczego nowego, niczego dok³a-
daæ, poniewa¿ wojewoda, je¿eli chodzi o s³u¿bê
zdrowia, o ochronê zdrowia – s³u¿ba to jest ju¿ dzi-
siaj nieprawid³owe okreœlenie… Zak³ady opieki
zdrowotnej s¹ jak gdyby rejestrowane przez woje-
wodê, poprzez wojewódzkie centra zdrowia publi-
cznego. I tam czêsto s¹ dzia³y promocji zdrowia,
dzia³y statystyki medycznej, wiêc wojewoda ma
instrument, za poœrednictwem którego mo¿e to
prowadziæ i de facto bêdzie to prowadziæ, bo któ¿
inny to zrobi.

Je¿eli chodzi o pomoc spo³eczn¹, to przecie¿
centra pomocy spo³ecznej w powiecie s¹ kontrolo-
wane przez wydzia³ polityki spo³ecznej, a w nie-
których wiêkszych województwach bardzo czêsto
s¹ te¿ wojewódzkie oœrodki polityki spo³ecznej.
Je¿eli zaœ chodzi o sprawy szkó³, które maj¹ zada-
nie ochrony zdrowia psychicznego uczniów, to s¹
kuratoria oœwiaty. One te¿ prowadz¹ nadzór, sta-
tystyki ze szkó³ przechodz¹ przez kuratorium.

A wiêc ja uwa¿am, ¿e wojewoda ma instrumen-
ty, ma mo¿liwoœci, ma uprawienia, on jest g³ównie
organem kontrolnym rz¹du. Samorz¹dy wdra¿aj¹
pewne programy – na przyk³ad takie jak ten nasz
– a wojewoda powinien to monitorowaæ, bo to
jest… Aby rz¹d by³ pewny, ¿e to dobrze idzie, musi
mieæ w terenie kogoœ, kto bêdzie kontrolowa³.
A wojewoda tam w³aœnie jest. Chodzi tylko o to,
¿eby zgodnie z zapisem ustawy o kompetencjach
organu, jakim jest wojewoda, po prostu wyraŸnie
to powiedzieæ. I ja mam taki postulat – to mo¿e
w ramach dyskusji, ale powiem ju¿ teraz – ¿eby
program, Narodowy Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego, zosta³ uzupe³niony o rozdzia³ doty-
cz¹cy koordynacji, monitoringu, ewaluacji, po to
w³aœnie, ¿eby wojewodzie daæ konkretne instru-
menty do prowadzenia nadzoru. I jestem przeko-
nana, ¿e je¿eli nam uda siê to zrobiæ, to ten pro-
gram bêdzie jednym z najlepiej wdro¿onych pro-
gramów, poniewa¿, jak powiedzia³am, jest znako-
micie opracowany pod wzglêdem celów, zadañ,
szczegó³owych wskaŸników oczekiwanych efek-
tów, samego procesu, a tak¿e efektów koñco-
wych. Ja uwa¿am, ¿e s¹ tam wszystkie instru-
menty poza tym, który jest bardzo istotny.

Je¿eli to nie bêdzie kontrolowane, je¿eli nie bê-
dzie siê sprawdzaæ, jak to dzia³a, dok³adnie, zgod-
nie z przeznaczonymi do tego instrumentami, ce-
lami i zadaniami, to nie bêdziemy wówczas mieli
dobrych informacji o tym, co siê dzieje, i w ci¹gu
tych piêciu lat nie bêdziemy mieli mo¿liwoœci
wp³ywania na stopieñ realizacji tego programu.

Ja tak o tym przekonujê, poniewa¿ sama pro-
wadzi³am takie programy na terenie województwa
ciechanowskiego i w czêœci ostro³êckiego, i te na-
sze programy by³y w Polsce uznawane – by³y na
ten temat badania naukowe, powstawa³y prace
magisterskie – za bardzo skuteczne i dobrze wpro-
wadzane, poniewa¿ monitoring by³ dobrze zapla-
nowany i zrealizowany w³aœnie przez nasz¹ jedno-
stkê, jednostkê wojewódzk¹.

Koordynacja te¿ jest niezbêdna, poniewa¿ bez
koordynacji tak licznych podmiotów dzia³aj¹cych
na terenie danego województwa…Ktoœ to musi
koordynowaæ. Tym kimœ jest wojewoda, dlatego
¿e jest organem nadrzêdnym w stosunku do
wszystkich jednostek.

Myœlê, ¿e ta poprawka mo¿e mieæ tak naprawdê
decyduj¹ce znaczenie dla tego, czy ten program
bêdzie realizowany na trójkê, czy – na pi¹tkê. A ja
chcia³abym, ¿eby ten program, tak wa¿ny z pun-
ktu widzenia zdrowia spo³ecznego i psychicznego,
by³ zrealizowany na pi¹tkê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Pani senator Ma³gorzata Adamczak z pytaniem

do pana senatora Sidorowicza.
Proszê bardzo.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Panie Senatorze, wspomnia³ pan tu o warszta-

tach terapii zajêciowej. Czy oprócz tego, ¿e war-
sztaty maj¹ dofinansowanie z PFRON, bêd¹ mog³y
korzystaæ te¿ z tego programu?

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Nie, dlatego ¿e to jest… To znaczy, struktura

funkcjonowania warsztatów terapii zajêciowej
wskazuje na Ÿród³o finansowania, jakim jest
PFRON, i tu nic siê nie zmienia. Mo¿e tu byæ je-
dnak wp³yw taki, ¿e ³atwiej bêdzie o rozbudowê
tych form wsparcia, które rzeczywiœcie przywróc¹
ludzi na rynek pracy.

Nas w ogóle czeka trudna dyskusja na temat
naszego systemu rehabilitacji zawodowej, zw³a-
szcza tej dotycz¹cej osób niepe³nosprawnych,
dlatego ¿e mamy taki system, w którym trochê gu-
bi siê cel, jakim jest przywracanie osób niepe³no-
sprawnych na otwarty rynek pracy. Musimy
zmierzyæ siê z tymi wyzwaniami, przed którymi
ju¿ wczeœniej stanê³a zajmuj¹ca siê problematyk¹

17. posiedzenie Senatu w dniu 7 sierpnia 2008 r.
106 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

(senator J. Fetliñska)



spo³eczn¹ Europa, na przyk³ad z kwesti¹ funkcjo-
nowania warsztatów terapii zajêciowej jako form¹
wypychania ludzi poza margines. My musimy po-
myœleæ, w jaki sposób dzia³aæ, by to, co nazywa siê
aktywn¹ rehabilitacj¹, rzeczywiœcie przywraca³o
ludzi na otwarty rynek pracy. A to wymaga gry
wpisanej w ten program, a wiêc zwiêkszania przy-
zwolenia spo³ecznego na obecnoœæ w spo³eczeñ-
stwie osób niepe³nosprawnych psychicznie, zro-
zumienia potencja³u zawodowego, jaki te osoby
posiadaj¹, i umiejêtnego wykorzystania go. Dzi-
siaj te wskaŸniki s¹ dramatyczne. Wiecie pañ-
stwo, liczba osób z chorobami psychicznymi
czynnych zawodowo jest niewielka, to s¹ zaledwie
promile. A to oznacza, po pierwsze, dramat
niepe³nosprawnych psychicznie osób, po drugie –
koszty, których mo¿na by³oby unikn¹æ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Waldemar Kraska raz jeszcze.
Proszê bardzo, Panie Senatorze. Pytanie do pa-

na senatora, tak?
(Senator Waldemar Kraska: Tak.)
Proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pytanie do pana senatora. Panie Senatorze,

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicz-
nego jest przewidziany na oko³o piêæ lat. Jednym
z elementów tego programu jest stworzenie blis-
ko siedmiu tysiêcy nowych miejsc pracy: sie-
demset piêædziesi¹t dla lekarzy psychiatrów,
dwa tysi¹ce dla pielêgniarek, dwa tysi¹ce dla te-
rapeutów i oko³o tysi¹ca dwustu miejsc dla psy-
chologów.

Panie Senatorze, czy pana zdaniem wystarczy
œrodków na pozyskanie takiej liczby kadr, która by
zaspokoi³a realizacjê tego programu? Dziêkujê.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Tak. Program ma swoj¹ kalkulacjê finansow¹

i przewidywane nak³ady zwi¹zane tak¿e z tworze-
niem instytucji, które bêd¹ wykonywa³y te zada-
nia. Daje to gwarancje, ¿e… Pan mówi³, Panie Se-
natorze, o stuprocentowym pokryciu dzisiejszych
potrzeb. My zak³adamy, ¿e w pierwszym okresie
tylko po³owa potrzeb w tej materii zostanie zaspo-
kojona, ale to i tak bêdzie znakomity prze³om
w dotychczasowej sytuacji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czas zadawania pytañ do senatorów sprawo-

zdawców siê skoñczy³.

To jest, proszê pañstwa, rz¹dowy projekt usta-
wy. Stronê rz¹dow¹ reprezentuje przedstawiciel
Ministerstwa Zdrowia. Witam pana ministra Mar-
ka Twardowskiego i zadajê pytanie, czy pan mini-
ster chcia³by zabraæ g³os? Tak? Zapraszam w ta-
kim razie na mównicê.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Szanowni Goœcie!
Bardzo siê cieszê, ¿e przypad³ mi w udziale za-

szczyt poparcia tej niezwykle potrzebnej noweli
ustawy. Chcia³bym tutaj powiedzieæ, ¿e potrzeby
w tym wzglêdzie by³y zg³aszane przez œrodowisko
psychiatrów w Polsce, troszcz¹ce siê o zdrowie
naszych obywateli, ju¿ od roku 1994. Trzeba by³o
czternastu lat, ¿eby wreszcie znalaz³o siê to
w ustawie i mog³o zacz¹æ s³u¿yæ naszemu spo³e-
czeñstwu. Chcia³bym powiedzieæ, ¿e pierwsze
piêæ lat dzia³ania programu ma pokryæ mniej wiê-
cej po³owê szacowanego zapotrzebowania na
usprawnienie opieki psychiatrycznej w naszym
spo³eczeñstwie. Jest to spory koszt, spory wysi³ek
finansowy, który bêdzie musia³o podj¹æ spo³e-
czeñstwo, oczywiœcie za poœrednictwem rz¹du.
Jak pañstwo wiecie, macie napisane to w mate-
ria³ach, wynosi to oko³o 1 miliarda z³, a wiêc jest to
kwota znacz¹ca.

Jako przedstawiciel rz¹du, popieraj¹c stano-
wisko w tej materii, chcia³bym siê równie¿ usto-
sunkowaæ do poprawki pani senator Fetliñskiej,
nad któr¹ to poprawk¹ by³a tutaj doœæ o¿ywiona
dyskusja. Chcia³bym jednoczeœnie przypomnieæ,
¿e panie i panowie senatorowie otrzymali mate-
ria³y i nie ma ¿adnych powodów do niepokoju, ¿e
coœ nie zostanie dopilnowane. W zwi¹zku z tym
pan marsza³ek pozwoli, ¿e zacytujê tylko bardzo
krótko fragment materia³u, jaki pañstwo otrzy-
maliœcie, który dotyczy Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego, uchwalanego
przez Radê Ministrów. Na stronie 22 w pkcie 2 jest
nastêpuj¹ce sformu³owanie: powo³anie przez
marsza³ków województw regionalnych zespo³ów
ochrony zdrowia psychicznego; sk³ad: przedsta-
wiciele sejmiku wojewódzkiego, urzêdu wojewody
– powtarzam, urzêdu wojewody – i NFZ, konsul-
tant wojewódzki, eksperci z ró¿nych dziedzin,
przedstawiciele organizacji samopomocowych;
zadania: przygotowanie, koordynowanie, monito-
rowanie itd., itd. O co mi chodzi? Tutaj w³aœnie
jest umiejscowiony urz¹d wojewody. Rozwa¿aliœ-
my, czy rzeczywiœcie musz¹ byæ odpowiedzialne
dwa organy, to znaczy samorz¹d województwa
z marsza³kiem województwa i wojewoda. Z ró¿-
nych wzglêdów, proszê pañstwa, lepiej bêdzie, po-
niewa¿ s¹ to zadania samorz¹du, je¿eli t¹ osob¹
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odpowiedzialn¹ za sprawozdanie dla rz¹du, czyli
dla Rady Ministrów, oraz dla Sejmu i Senatu bê-
dzie marsza³ek. Je¿eli Rada Ministrów mia³aby ja-
kieœ w¹tpliwoœci, czy œrodki finansowe, które bê-
d¹ przez ni¹ desygnowane i monitorowane, s¹ na-
le¿ycie i w odpowiednim czasie spo¿ytkowane, to
zawsze, maj¹c w tym zgromadzeniu przedstawi-
ciela wojewody, bêdzie mog³a skutecznie interwe-
niowaæ. I wydaje siê nam, ¿e tego typu zapisy s¹
wystarczaj¹ce. Poza tym, proszê pañstwa, pañ-
stwo jesteœcie politykami i dobrze wiecie, ¿e je¿eli
w województwie uczynimy odpowiedzialnymi
dwie osoby, wojewodê i marsza³ka, którzy nieko-
niecznie musz¹ byæ, i czêsto tak siê zdarza, z jed-
nej opcji politycznej… Nie chcielibyœmy, ¿eby
zdrowie psychiczne iskrzy³o na linii politycznej.
Zreszt¹, proszê pañstwa, poparcie przez nasz
rz¹d i procedowanie w tej chwili nad t¹ ustaw¹
stanowi wyraŸnie, ¿e wznieœliœmy siê ponad po-
dzia³ami. Chcia³bym powiedzieæ, ¿e pod projek-
tem tej ustawy, który zosta³ przedstawiony pier-
wotnie, jest podpis poprzedniego premiera, Ja-
ros³awa Kaczyñskiego. Mieliœmy tê odwagê, ¿eby
powiedzieæ, dok³adnie siê temu przygl¹daj¹c, ¿e
jest to oczekiwana ustawa. Chcia³bym tylko zapy-
taæ, mo¿e nieco ¿artobliwie, czy gdyby by³o odwro-
tnie, to czy te¿ tak by siê sta³o. Ale to jest taka dro-
bna dywagacja.

W zwi¹zku z tym, koñcz¹c swój wywód, chcê
zaapelowaæ do pañ i panów senatorów, ¿eby z ty-
mi drobnymi poprawkami, to znaczy: jedn¹ po-
prawk¹ stylistyczn¹ i drug¹, któr¹ uwa¿amy za
niedopatrzenie i przepraszamy, ¿e wczeœniej nie
znalaz³o siê tam sformu³owanie, ¿e sprawozdanie
zostanie przedstawione tak¿e Senatowi, przyj¹æ
ten projekt ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie panu ministrowi?
Pan senator Kraska, proszê bardzo. Potem pan

senator Gogacz.
Proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Ministrze, jednym z elementów Narodo-

wego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
chyba doœæ istotnym, jest utworzenie oko³o piêæ-
dziesiêciu nowych oddzia³ów psychiatrycznych
i oko³o dwudziestu nowych poradni zdrowia psy-
chicznego.

Czy rz¹d wstêpnie sprecyzowa³ ju¿ plany doty-
cz¹ce lokalizacji tych nowych oddzia³ów? Dotyczy
to zw³aszcza oddzia³ów dla dzieci, g³ównie na Ma-
zowszu. Pytam w zwi¹zku z likwidacj¹ ostatnio
oddzia³u w Garwolinie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Dok³adnie przygl¹daliœmy siê, ile w ogóle ma-

my ³ó¿ek psychiatrycznych w Polsce. I chcê tutaj
powiedzieæ, ¿e nie odbiegamy w jakiœ ra¿¹cy spo-
sób od œredniej statystycznej na sto tysiêcy miesz-
kañców w Unii Europejskiej. Usytuowanie nie-
których oddzia³ów jest jednak niewspó³mierne do
potrzeb, to znaczy w niektórych du¿ych szpita-
lach jest mo¿e du¿e nagromadzenie tych ³ó¿ek
– pan profesor Wciórka w razie potrzeby równie¿
s³u¿y pañstwu pomoc¹ – w niektórych miejscach
jest tych ³ó¿ek ma³o. Rz¹d ma odpowiednie in-
strumenty, to znaczy, jeœli w jednym ze szpitali
pojawia siê na przyk³ad pomys³, ¿eby zlikwidowaæ
oddzia³ psychiatryczny, to taka informacja musi
zostaæ przekazana wojewodzie i nam oczywiœcie
te¿. Wtedy my, z punktu widzenia interesu spo³e-
cznego pacjentów, mo¿emy na to nie wyraziæ zgo-
dy i takiej zgody na pewno nie bêdziemy wyra¿aæ.
Zespo³y, powo³ane na mocy noweli tej ustawy
i uchwalonego Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego, bêd¹ to oczywiœcie moni-
torowaæ. Aby tak siê sta³o, bêd¹ to monitorowaæ
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz mini-
ster zdrowia.

My siê martwimy o coœ innego, dlatego ¿e œrod-
ki finansowe, je¿eli Narodowy Program Ochrony
Zdrowia Psychicznego zostanie podjêty i uchwa-
lony przez Radê Ministrów, oczywiœcie bêd¹ mu-
sia³y zostaæ zabezpieczone. Nasz¹ trosk¹, Panie
Senatorze, poniewa¿ jesteœmy lekarzami, jest to,
czy maj¹c œrodki finansowe bêdziemy mieli wy-
starczaj¹cy potencja³ ludzki w postaci pielêgnia-
rek i lekarzy, ¿eby temu podo³aæ. Czynimy stara-
nia, aby zwiêkszyæ liczebnoœæ kadry medycznej
w Polsce. Chcê powiedzieæ, ¿e po raz pierwszy od
wielu lat zosta³a uruchomiona dwunasta uczel-
nia, która bêdzie kszta³ciæ lekarzy. Od 1 paŸdzier-
nika Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, za zgod¹
ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego oraz mini-
stra zdrowia, bêdzie kszta³ci³ osiemdziesiêciu le-
karzy. Do tej pory kszta³ci³ pielêgniarki, a w tej
chwili bêdzie dodatkowo kszta³ci³ osiemdziesiê-
ciu adeptów medycyny. Nasz rz¹d stara siê te¿,
wychodz¹c maksymalnie naprzeciw potrzebom
naszych obywateli, czyniæ starania, ¿eby wszyscy
adepci medycyny zostawali w naszym kraju. Wie-
cie pañstwo, ¿e sytuacja jest trudna. Nie ukrywa-
my tego. Przeciêtna wieku naszych lekarzy wyno-
si czterdzieœci dziewiêæ lat, przeciêtna wieku wie-
lu specjalistów wynosi piêædziesi¹t siedem, piêæ-
dziesi¹t osiem lat. S¹ takie szpitale w Polsce,
w których gdyby lekarze chcieli skorzystaæ z tego,
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¿e maj¹ szeœædziesi¹t, szeœædziesi¹t piêæ lat, lub
z uprawnieñ do wczeœniejszych emerytur, to prze-
sta³yby istnieæ ca³e oddzia³y, a nawet same te
szpitale. My to rozumiemy i w zwi¹zku z tym na-
prawdê czynimy starania, ¿eby wszystkich leka-
rzy zatrzymaæ w Polsce.

Chcê powiedzieæ, ¿e równie¿ nied³ugo – w tej
chwili wydajemy rozporz¹dzenie na temat zmian
w specjalizacji lekarzy – bêdzie tak zwany system
modu³owy. Dzia³amy tutaj zgodnie z kierunkiem
europejskim, czyli lekarze bêd¹ siê kszta³ciæ w sy-
stemie dwuetapowym. Modu³ pierwszy, dwuletni,
to bêdzie kszta³cenie ogólne, a potem bêd¹ wybie-
rali specjalizacjê szczegó³ow¹. Jest to nowoczesny
system kszta³cenia.

Chcemy rozszerzyæ liczbê miejsc akredytacyj-
nych, czyli nieco, oczywiœcie bez szkody dla
kszta³cenia, poluzowaæ te kryteria, które by³y bar-
dzo ostre. Chcemy zwiêkszaæ liczbê rezydentur
itd. Ja zreszt¹, bêd¹c goœciem Senatu, mówi³em
o tym, wiêc tylko o tym przypominam. Tak ¿e tu
trosk¹ jest, jak mówiê… Bo œrodki finansowe, jak
s¹dzê, bêd¹, ale wszyscy bêdziemy mieli rzeczywi-
œcie du¿y k³opot, ¿eby pozyskaæ te kadry. Jednak
ostatnio sprawdza³em te dane i muszê powie-
dzieæ, ¿e jest œwiate³ko w tunelu, bo przez pewien
okres by³o bardzo ma³o chêtnych do specjalizacji
w psychiatrii, a teraz to drgnê³o i jest wiêcej chêt-
nych. Gdy ten program zostanie przyjêty przez
pañstwa, to w tym momencie bêdziemy siê czuli
zobowi¹zani, ¿eby poczyniæ dzia³ania, ¿eby poka-
zaæ, maj¹c œrodki finansowe, mo¿liwoœci i zachê-
ciæ œrodowisko medyczne, i pielêgniarki, i lekarzy,
do uczestnictwa w tym systemie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Teraz pan senator Stanis³aw Gogacz, potem

pan senator Paw³owicz.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Ministrze, obecna nowelizacja zmierza

do tego, ¿eby rz¹d otrzyma³ delegacjê ustawow¹
do wydania rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego Naro-
dowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Panie Ministrze, mam takie pytanie: jakie mamy
gwarancje, oczywiœcie oprócz gwarancji werbal-
nych wyg³aszanych przez pana, ¿e to prawo, które
pañstwo otrzymacie, bêdzie skutkowa³o uchwale-
niem takiego dokumentu „Narodowy Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego”, jaki znajdujemy
w obecnym za³¹czniku? Panie Ministrze, ja siê
zgadzam co do generaliów, bo generalia s¹ takie
same, jak w ustawie, ale czy pañstwo nie zmieni-
cie wielkoœci nak³adów na te cele, które chcemy

osi¹gn¹æ: na kadry, na promocjê zdrowia? Tym
bardziej ¿e rokrocznie ten program bêdzie aktua-
lizowany. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy informacji, w jaki spo-
sób rz¹d zamierza wp³yn¹æ na jednostki samo-
rz¹du terytorialnego, bêd¹ce organami za³o¿y-
cielskimi dla ZOZ, w których s¹ realizowane cele
psychiatryczne, ¿eby samorz¹dy zapisa³y w bu-
d¿etach wojewódzkich, powiatowych sumê
46,9 miliona z³ na obecny rok i kolejne sumy na
nastêpne lata. Czy to bêd¹ œrodki w³asne samo-
rz¹dów, czy byæ mo¿e pañstwo bêdziecie przekie-
rowywali œrodki celowane z ministerstwa? Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
To, co pañstwo maj¹ w swoich materia³ach, Pa-

nie Senatorze, czyli projekt rozporz¹dzenia Rady
Ministrów na temat Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego, to jest to, z czym
jako nowy rz¹d siê zgodziliœmy. W zwi¹zku z tym
uwa¿amy, ¿e Rada Ministrów bêdzie chcia³a przy-
j¹æ ten projekt w tej formie…

(G³os z sali: Autoryzowany…)
Tak jest. W ten sposób to zrobiliœmy, dlatego to

przeanalizowaliœmy… Odpowiadaj¹c jednoczeœnie
na drugie pytanie, powiem, ¿e skoro my siê z tym
zgadzamy i to pañstwu przedstawiamy jako stano-
wisko rz¹du, to znaczy, ¿e przyjmujemy, ¿e rów-
nie¿ te sumy, które s¹ tam wyliczone, s¹ sumami,
które chcemy, ¿eby na to by³y spo¿ytkowane.

Mamy inne zmartwienie, bo byæ mo¿e siê oka-
¿e, ¿e bêd¹ potrzebne jeszcze wiêksze œrodki i nad
tym pewnie bêdziemy musieli siê pochylaæ. Ale je-
¿eli coœ deklarujemy i mówimy, ¿e tyle œrodków
ma byæ przeznaczonych i bêdzie to przyjête jako
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychiczne-
go przez Radê Ministrów, to tak, jak siê dzieje w tej
chwili z programami, które dotycz¹ chorób nowo-
tworowych czy chorób uk³adu kr¹¿enia, ¿e jest to
realizowane i œrodki, które Rada Ministrów przy-
znaje – minister zdrowia o nie wystêpuje do mini-
stra finansów zgodnie z procedur¹ itd., te œrodki
uzyskujemy – rozdysponowujemy, oczywiœcie
sprawujemy nad tym nadzór, i one s¹ wydawa-
ne… Rozumiem, ¿e ten Narodowy Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego przyjêty jako roz-
porz¹dzenie Rady Ministrów bêdzie tak samo fun-
kcjonowa³.

(G³os z sali: A samorz¹dy?)
Je¿eli chodzi o samorz¹dy, to samorz¹dy maj¹

ju¿ ustawowo na³o¿ony obowi¹zek, ¿e maj¹ zaj-
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mowaæ siê w ogóle ochron¹ zdrowia psychicznego
swoich obywateli na swoim terenie. Oczywiœcie,
¿e bêd¹ to zadania w³asne samorz¹dów, ale za-
wsze rz¹d decyduje, ile œrodków finansowych
w którym roku samorz¹dy otrzymuj¹. W zwi¹zku
z tym na pewno musi byæ to, Panie Senatorze,
kompatybilne.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
PansenatorZbigniewPaw³owicz,proszêbardzo.

Senator Zbigniew Paw³owicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, program jest bardzo ambitny

i bardzo potrzebny, jest to oczywista oczywistoœæ.
Moje pytanie dotyczy kwestii finansowych, ale po
stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli
p³atnika za œwiadczenia.

Chcia³bym zapytaæ pana ministra, jaki procent
w bud¿ecie Narodowego Funduszu Zdrowia
w 2008 r. stanowi¹ œrodki na œwiadczenia stacjo-
narne i ambulatoryjne w zakresie opieki psychia-
trycznej i czy by³y robione analizy dotycz¹ce przy-
sz³ych lat, pocz¹wszy od 2009 r., kiedy ten pro-
gram zacznie funkcjonowaæ. Interesuje mnie nie
tylko, je¿eli takie analizy by³y czynione, uk³ad
procentowy, bo przecie¿ bud¿et Narodowego Fun-
duszu Zdrowia bêdzie wiêkszy od 2009 r.,
w zwi¹zku z czym i kwoty wynikaj¹ce z tych pro-
centów bêd¹ wtedy wiêksze. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, nie odpowiem panu w tej

chwili tak prosto z g³owy, jaki dok³adnie to jest
procent. Z naszej rozmowy z panem profesorem
wynika, ¿e to jest 3% z kawa³kiem, a powinno byæ
co najmniej 4%. Ale uspokojê pana, ¿e je¿eli ten
program bêdzie przyjêty, to minister zdrowia…
Bo, jak pañstwo wiecie, w pewnym momencie zo-
sta³o zmienione prawo i w tej chwili prezes Naro-
dowego Funduszu Zdrowia podlega bezpoœrednio
ministrowi zdrowia. W zwi¹zku z tym mamy na-
rzêdzia, ¿eby to, co Rada Ministrów nak³ada na
swojego przedstawiciela, czyli ministra zdrowia,
wyegzekwowaæ, minister zdrowia ma narzêdzia,
¿eby tak siê sta³o.

Cieszê siê, ¿e œrodki, które wp³ywaj¹ do Naro-
dowego Funduszu Zdrowia s¹ œrodkami systema-
tycznie wiêkszymi, w zwi¹zku z tym nie ma,
w moim rozumieniu i zgodnie z moj¹ wiedz¹, za-
gro¿enia, ¿eby nie zosta³o to zrealizowane w po-
staci prawid³owego zakontraktowania przez fun-
dusz œwiadczeñ oraz prawid³owej wyceny tych
œwiadczeñ. Bo w tej chwili w tej materii, je¿eli cho-
dzi o wdro¿enie jednorodnych grup pacjentów, to
oczywiœcie bêdzie postêpowa³o, bêdzie wymaga³o
doskonalenia, ale niew¹tpliwie tak bêdzie siê
dzia³o. Na skutek interwencji rz¹du, Ministerstwa
Zdrowia, ostatnio zosta³y skorygowane wydatki,
je¿eli chodzi o leczenie psychiatryczne, bo by³y
tam pewne potrzeby, które nie zosta³y zrealizowa-
ne w planie finansowym na rok 2008, i w zwi¹zku
z tym œrodki na to zosta³y zwiêkszone, Panie Se-
natorze, a widzimy, ¿e potrzeby s¹ i bêd¹ przez
fundusz realizowane. Nie ma takiej mo¿liwoœci,
¿eby prezes funduszu podleg³y ministrowi móg³
mu odmówiæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Kraska raz jeszcze zada pytanie,

a potem pan senator.
Proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Ministrze, czy rz¹d bierze pod uwagê, ¿e

planowana komercjalizacja czy te¿ prywatyzacja
du¿ej czêœci opieki zdrowotnej mo¿e doprowadziæ,
tak jak to siê sta³o w krajach Europy Zachodniej,
do gorszego dostêpu pacjentów z zaburzeniami
psychicznymi do opieki zdrowotnej? Czy ewen-
tualnie rz¹d ma jakiœ plan zapobie¿enia takiemu
stanowi rzeczy?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Panie

Senatorze!
Nie ma takiego niebezpieczeñstwa. Je¿eli szpi-

tale bêd¹ spó³kami handlowymi, je¿eli ich w³a-
œcicielami w pe³nym tego s³owa znaczeniu bêd¹
samorz¹dy… Samorz¹d to nie s¹ ludzie prywat-
ni, to s¹ osoby, które s¹ wybrane przez obywateli.
I nie ma takiej mo¿liwoœci, ¿eby w szpitalu nie zo-
sta³y spe³nione oczekiwania obywateli z danego
terenu. Ja zawsze mówiê, ¿e dwóch rzeczy staro-
stwo nie zlikwiduje: szpitala i koœcio³a. Nie ma
takiej mo¿liwoœci. Nie mam wiedzy, ¿eby gdzie-
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kolwiek siê tak sta³o. Monitorujemy oczywiœcie
wszystkie te przypadki, w których szpitale na
skutek dzia³ania samorz¹du sta³y siê spó³kami.
Nie jest mi znany ani jeden przypadek, ¿eby w ta-
kim momencie, gdy zosta³y uczynione spó³kami,
zaprzesta³y swojej dzia³alnoœci, ¿eby grozi³o, ¿e
zaprzestan¹ swojej dzia³alnoœci, ¿eby szpital
uleg³ likwidacji. Nigdzie tak siê nie sta³o i mam
wra¿enie, ¿e siê nie stanie. A rz¹d oczywiœcie ma
narzêdzia, w tej ustawie o ZOZ, która jest tak go-
r¹co odbierana – tak bym to oceni³ – s¹ równie¿
ujête narzêdzia, dziêki którym minister zdrowia
jako przedstawiciel rz¹du ma w pewnych sytua-
cjach mo¿liwoœæ wkroczenia, gdyby uwa¿a³, ¿e
jest zagro¿one bezpieczeñstwo zdrowotne oby-
wateli. Takie narzêdzia minister zdrowia bêdzie
mia³, bo minister zdrowia odpowiada za politykê
zdrowotn¹ pañstwa.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Stanis³aw Karczewski, proszê
bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, w³aœciwie pan senator Kraska

zada³ ju¿ to pytanie, które mia³em zadaæ jako pier-
wsze, ale mo¿e s³owo komentarza. Jeœli tak siê nie
sta³o, jeœli jeszcze ¿aden starosta nie zlikwidowa³
szpitala, to nie znaczy, ¿e w przysz³oœci tak nie
mo¿e siê staæ. Naszym, polityków, obowi¹zkiem
jest równie¿ przewidywanie i dostosowywanie siê
do tego, co mo¿e nast¹piæ, a nie do tego, co na-
st¹pi³o.

(G³os z sali: A pytanie?)
Ale chcia³bym – rozpêdza³em siê, Panie Sena-

torze, do zadania pytania – zapytaæ, jak du¿o po-
wsta³o oddzia³ów w szpitalach powiatowych. Bo
z dyskusji, która by³a prowadzona na posiedze-
niu komisji, wynika³o, ¿e specjalistom psychia-
trom najbardziej zale¿y w³aœnie na tych ma³ych
oddzia³ach, oddzia³ach przy szpitalach powiato-
wych. Czy takie oddzia³y ju¿ powsta³y? I czy mi-
nisterstwo jednak mimo wszystko nie bêdzie
chcia³o wykorzystywaæ jakichœ instrumentów do
tego, ¿eby wp³ywaæ na powstawanie takich od-
dzia³ów?

Pan minister wielokrotnie powiedzia³, ¿e robi-
my wszystko, ¿eby zatrzymaæ lekarzy, ¿e robimy
du¿o. Co konkretnie ministerstwo zrobi³o? Jaki-
mi aktami prawnymi, jakimi rozporz¹dzeniami,
ustawami zmieni³o sytuacjê m³odych lekarzy i ró-
wnie¿ tych lekarzy, którzy siê specjalizuj¹? To tyle
na razie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Panie Marsza³ku, pan senator zada³ pytanie,

na które odpowiedŸ jest odpowiedzi¹ rzek¹. Nie
wiem, czy a¿ tyle czasu mogê temu poœwiêcaæ, bo
to nie jest przedmiotem debaty. Je¿eli pan senator
sobie ¿yczy, to mo¿emy udzieliæ bardzo obszernej
odpowiedzi pisemnej. Powiem, ¿e procedujemy
w tej chwili nad wieloma aktami prawnymi na ten
temat. Miêdzy innymi w tej chwili, jak odtwarzam
z pamiêci, w³aœnie finalizujemy prace nad rozpo-
rz¹dzeniami o specjalizacjach lekarskich, o cen-
trum medycznego kszta³cenia podyplomowego,
o nowoczesnym sposobie zdawania egzaminów
itd. Uzgadniamy to jeszcze ze œrodowiskiem le-
karskim.

A co zrobiliœmy? Powiem bardzo skrótowo.
Przede wszystkim zwiêkszyliœmy z tysi¹ca piêciu-
set do dwóch i pó³ tysi¹ca liczbê rezydentów, zwiê-
kszyliœmy zarobki tych rezydentów z 74% do 96%
œredniego wynagrodzenia, zwiêkszyliœmy, proszê
pañstwa, œrodki finansowe przeznaczone na wy-
nagrodzenia sta¿ystów, powo³ujemy w tej chwili
zespó³, który opracuje dok³adnie zmianê systemu
kszta³cenia lekarzy w akademiach medycznych,
¿eby za kilka lat nie by³o koniecznoœci sta¿owania
przez rok, tylko praktyczna nauka zawodu odby-
wa³a siê na latach od trzeciego do szóstego; bêd¹
potrzebne na to œrodki finansowe, ale i pewne
przeorganizowanie kszta³cenia, które przez ostat-
ni czas w wielu miejscach nie by³o zmienione. Tak
¿e czynimy wiele starañ.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e akurat odpowiadam za
departament, który siê zajmuje ca³y czas monito-
rowaniem sytuacji, jaka jest w ochronie zdrowia,
je¿eli chodzi o p³ace, które by³y bardzo burzliwie
komentowane na pocz¹tku roku, a szczególnie
pod koniec ubieg³ego roku. I powiem pañstwu, ¿e
jak wróci³em z nied³ugiego urlopu… Te dane w tej
chwili przegl¹dam, analizujê i nied³ugo je upubli-
cznimy, wstêpnie one ju¿ zosta³y w mediach krót-
ko przedstawione. Bo poprosi³em dyrektorów
szpitali o dane, je¿eli chodzi o zarobki z 1 listopa-
da 2007 r. i z 1 czerwca 2008 r. Oceni³em, ¿e taki
pó³roczny okres bêdzie miarodajny. I proszê pañ-
stwa, dziej¹ siê rzeczy dobre. Chcê powiedzieæ, ¿e
to s¹ dane, które przedstawiaj¹ nam dyrektorzy
szpitali, czyli, jak ja to mówiê ¿artobliwie, zeznaj¹
nam prawdê, bo nie maj¹ przecie¿ interesu, ¿eby
zrobiæ inaczej, s¹ na pewno ludŸmi rzetelnymi,
którzy nam to rzetelnie przedstawiaj¹. Jasno z te-
go wynika, ¿e wzros³y w sposób znacz¹cy pensje
zasadnicze z umowy o pracê, je¿eli chodzi o leka-
rzy. Równie¿ jeœli chodzi o umowy cywilnoprawne
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wzros³y znacz¹co œrodki finansowe, które uzys-
kuj¹ lekarze za pe³nienie dy¿urów czy w ramach
czterdziestu oœmiu dopuszczalnych godzin pracy
tygodniowej, czy zgodnie z klauzul¹ opt-out. Tak
¿e proszê pañstwa… Jest jednak bardzo du¿a roz-
piêtoœæ tych p³ac. I jest jeszcze rzecz, któr¹ musi-
my niew¹tpliwie poprawiæ, bo przy du¿ej rozpiêto-
œci s¹ jeszcze za niskie p³ace minimalne w niektó-
rych szpitalach. Bo nie powinno siê tak dziaæ, ¿e-
by p³aca zasadnicza lekarza w Polsce wynosi³a,
proszê pañstwa, 2 tysi¹ce 700 z³ i 30 tysiêcy z³, bo
to s¹ ró¿nice zbyt ra¿¹ce.

Jak pamiêtacie pañstwo, by³o to ró¿nie odbie-
rane, ¿e pani minister Kopacz powiedzia³a, ¿e do
2010 r. postaramy siê, ¿eby p³aca by³a trzykrotn¹
œredni¹ krajow¹. Teraz chyba ju¿ nikt z tego nie
¿artuje, bo widzi, co robimy. Œrodki siê zwiêksza-
j¹. Chcê powiedzieæ, ¿e wielk¹ trosk¹ by³o oczywi-
œcie szpitalnictwo. W planie finansowym na rok
2008 by³a na to kwota 18 miliardów z³, a w tej
chwili po zmianach planów finansowych jest to
kwota ponad 22 miliardów z³. Dodatkowe 4 mi-
liardy z³ dla szpitalnictwa, proszê pañstwa, to jest
prawie o 25% wiêcej i nigdy takiego wzrostu nie
by³o.

Mamy zabezpieczone œrodki. Je¿eli szpitale bê-
d¹ intensywnie pracowaæ, dobrze sprawozdawaæ
i w wyniku przeorganizowania sprawozdawczoœci
i sposobu myœlenia w oparciu o jednorodne grupy
pacjentów wyka¿¹ zyski, to jesteœmy na to przygo-
towani finansowo. Ka¿dy szpital, który wyka¿e, ¿e
zarobi o 15 czy 20% wiêcej, otrzyma na to œrodki
finansowe, bo s¹ one w pe³ni zabezpieczone.

I chcê te¿ jeszcze powiedzieæ, ¿e ostatnia zmia-
na planu finansowego funduszu nie jest naszym
ostatnim posuniêciem w tym roku. Te zarobki,
które w tej chwili znacz¹co wzros³y, spowodowa³y
równie¿, jak pañstwo wiecie, bo obserwujecie me-
dia, wyciszenie niepokojów w szpitalach. Ale jest
problem liczebnoœci kadr medycznych, proszê
pañstwa, zwiêkszenia liczebnoœci tych kadr, wy-
specjalizowania m³odych lekarzy itd. Jednak rów-
nie¿ ten problem staramy siê rozwi¹zaæ, jak te¿
problemy, które przed nami powsta³y, a by³y spo-
wodowane tym, jaki bud¿et zastaliœmy. Bo, jak
wiecie pañstwo, rozjecha³y siê – jak to mówi¹ rato-
wnicy – p³ace, jeœli chodzi o to, co zale¿y od NFZ,
i to, co zale¿y od bud¿etu pañstwa. Ale zrobiliœmy
te¿ – pochwalimy siê – spory wysi³ek, bo przeko-
nanie ministra finansów, ¿eby nam da³ 130 milio-
nów z³ dodatkowo poza ustaleniami bud¿etowymi
na ratownictwo medyczne, wymaga³o nieco za-
chodu, gdy¿ jak pañstwo wiecie, ka¿dy minister
finansów, niezale¿nie od rz¹du, jest twardy w tym
wzglêdzie. Dofinansujemy wiêc 130 milionami z³
równie¿ ratownictwo medyczne, ¿eby zarobki
w tym ratownictwie równie¿ siê polepszy³y. To tak
bardzo skrótowo, bo muszê koñczyæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Tak, bardzo dziêkujê, Panie Ministrze.
Ja chcê przypomnieæ, ¿e mówimy o zdrowiu

psychicznym. Pytanie pana senatora ju¿ wykro-
czy³o trochê poza ten punkt…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski: No w³aœnie.)

…porz¹dku obrad i odpowiedŸ tak¿e .
Chcia³bym tego unikn¹æ. Ja wszystko rozumiem,
ale proszê trzymaæ siê raczej zdrowia psychiczne-
go, Panie Senatorze, bo teraz ju¿ mówimy na te-
mat w ogóle narodowego programu ochrony zdro-
wia i jak by³aby odpowiedŸ rzeka, to zapewne dzi-
siaj nie zakoñczylibyœmy posiedzenia Senatu.
Przywo³ujê wiêc do porz¹dku, mogê nawet zacyto-
waæ regulamin.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Marsza³ku, nie ma zdrowia bez zdrowia

psychicznego.
Panie Ministrze, mam pytanie w zwi¹zku z za-

pisem w narodowym programie o przeznaczeniu
12,2 miliona z³ na profilaktykê i promocjê zdrowia
w obszarze zdrowia psychicznego. My w Polsce nie
wykszta³ciliœmy mechanizmu wykorzystywania
œrodków przeznaczonych generalnie na promo-
cjê, w tym równie¿ na profilaktykê, czego dowo-
dem jest zmniejszenie o 0,3% wydatków na ten cel
w bud¿ecie pañstwa polskiego i czego przyk³adem
jest niedawna dyskusja nad zmian¹ ustawy o Na-
rodowym Programie Zwalczania Chorób Nowo-
tworowych w czêœci dotycz¹cej wydawania œrod-
ków na promocjê, dlatego ¿e te¿ nie potrafiliœmy
wydaæ tych pieniêdzy. Czy ministerstwo dyspo-
nuje dokumentem, który by opisywa³, w jaki spo-
sób pañstwo zrealizujecie ten cel, wydacie te œrod-
ki w³aœnie na promocjê zdrowia? Je¿eli pañstwo
nie dysponujecie takim dokumentem, to pro-
si³bym o informacjê na piœmie, w jaki sposób w ro-
ku 2009 bêd¹ te cele zrealizowane. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Panie Senatorze, na pañskie ¿yczenie oczywi-

œcie udzielimy panu odpowiedzi w tej materii. Tu-
taj na pewno bêdziemy siê posi³kowaæ zdaniem
naszych psychiatrów, Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego. Wed³ug mojej wstêpnej wiedzy
takiego opracowania, jak wydaæ pieni¹dze prze-
znaczone na profilaktykê w 2009 r., nie ma. Mamy
pewne za³o¿enia co do tego, ale bêdziemy to finali-
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zowaæ dopiero wtedy, jak ju¿ bêdziemy wiedzieæ,
¿e zosta³o to uchwalone. A wiêc mamy jeszcze na
to kilka miesiêcy. Departament Polityki Zdrowot-
nej, który równie¿ mi podlega, bêdzie miêdzy in-
nymi odpowiedzialny za zawieranie kontraktów
w zakresie tych programów ze œwiadczeniodaw-
cami. Skierowa³ pan to pytanie wprost do mnie,
bo to ja bêdê odpowiedzialny za to, ¿eby te œrodki fi-
nansowe zosta³y prawid³owo wykorzystane. Myœ-
lê, Panie Senatorze, ¿e wszyscy, niezale¿nie od
barw politycznych, jesteœmy zainteresowani tym,
¿eby tak siê sta³o. Wszyscy chcemy, ¿eby te œrodki
zosta³y z po¿ytkiem wydane i tak zrobimy.

(Senator Stanis³aw Gogacz: Oby siê uda³o.)
Bêdziemy siê staraæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Faza pytañ zakoñczy³a siê.
Otwieram dyskusjê.
Pan senator Waldemar Kraska jako pierwszy

dyskutant zabierze g³os. Zapraszam.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja jako chirurg, bardzo krótko. Projekt ustawy

o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychiczne-
go jest przyk³adem na to, ¿e dobre idee s¹ ponad
formacjami politycznymi. Jak wiemy, projekt tej
ustawy zosta³ przygotowany jeszcze przez poprze-
dni rz¹d, pana premiera Jaros³awa Kaczyñskiego.
Sprawa jest bardzo wa¿na, a by³a przez wiele lat
zaniedbywana. Od oko³o po³owy lat dziewiêædzie-
si¹tych obserwujemy lawinowy wzrost zachoro-
wañ na choroby psychiczne. Jest to zwi¹zane
z ró¿nymi czynnikami, miêdzy innymi z brakiem
pracy, transformacj¹ ustrojow¹ itd.

Plan jest rzeczywiœcie bardzo ambitny, je¿eli
spojrzymy na raport NIK i na to, czego nam jeszcze
brakuje, czyli, tak jak wspomina³em, tysi¹ca piê-
ciuset ³ó¿ek szpitalnych, tysi¹ca czterystu ³ó¿ek
na oddzia³ach dla osób uzale¿nionych, siedmiu-
set ³ó¿ek na oddzia³ach opieki dziennej, dwóch ty-
siêcy ³ó¿ek w zak³adach opiekuñczo-leczniczych,
tysi¹ca piêciuset w hostelach, czterystu zespo³ów
leczenia œrodowiskowego, oko³o dwustu poradni.
A wiêc praca jest ogromna. Myœlê, ¿e œrodków,
które powinny byæ na to przeznaczone, powinno
byæ jednak trochê wiêcej.

Sama idea tworzenia ma³ych oddzia³ów psy-
chiatrycznych przy szpitalach ogólnych, jak myœ-
lê, jest bardzo trafna, bo niejednokrotnie pobyt
w du¿ych szpitalach psychiatrycznych powoduje,
¿e chory nabywa stygmat choroby psychicznej i to
siê za nim ci¹gnie przez ca³e ¿ycie. Myœlê, ¿e stwo-
rzenie ma³ych oddzia³ów w tych szpitalach u³atwi

niejednokrotnie dostêp do pomocy ludziom, któ-
rzy powinni siê na takich oddzia³ach leczyæ.

Bardzo istotnym problemem bêdzie pozyska-
nie kadr medycznych. Myœlê, ¿e tylko zwiêkszenie
nak³adów finansowych przyci¹gnie chêtnych do
robienia specjalizacji z psychiatrii, a tak¿e do pra-
cy w zawodzie pielêgniarki z podspecjalizacj¹
psychiatryczn¹. Kraje Europy Zachodniej ju¿ od
trzydziestu lat wprowadzaj¹ ró¿ne programy opie-
ki psychiatrycznej. Dla nas jest to ostatni dzwo-
nek, abyœmy taki program stworzyli, wdro¿yli i ¿e-
by on zacz¹³ funkcjonowaæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Norbert Krajczy.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Norbert Krajczy:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Oczywiœcie tak jak mój przedmówca chcia³bym

powiedzieæ, ¿e jest to oczekiwana ustawa i ¿e zo-
sta³a przygotowana przez poprzedni rz¹d. Myœlê,
¿e niepotrzebnie pan minister powiedzia³ to, co
powiedzia³. Do tej pory zawsze stara³ siê pan mó-
wiæ, przynajmniej na pocz¹tku, ¿e nie jest polity-
kiem, a od pewnego czasu podkreœla pan, ¿e je-
dnak jest politykiem. Nie wiem dlaczego.

Chcia³bym poruszyæ jedn¹ kwestiê zwi¹zan¹
z t¹ ustaw¹. Mianowicie zatrudnienie docelowo
czterech tysiêcy lekarzy, co prawda specjalistów,
jest rzecz¹ niezmiernie, niezmiernie trudn¹. Myœ-
lê, ¿e powodem tego nie s¹ tylko œrodki finansowe.
Czy ewentualnie nie mo¿na by³oby pochyliæ siê
nad rozwi¹zaniem tego problemu poprzez szkole-
nie pielêgniarek psychiatrycznych, nie tych, które
w tej chwili pracuj¹ na oddzia³ach psychiatrycz-
nych, ale pielêgniarek psychiatryczno-œrodowis-
kowych? Nie ma tu ju¿ pana senatora rektora
Knosali, a myœlê, ¿e to te¿ jest dla niego mo¿liwoœæ
kszta³cenia na uczelni na tym nowym kierunku
pielêgniarek psychiatrycznych na potrzeby ze-
spo³ów wyjazdowych, w³aœnie tych dziennych od-
dzia³ów. Du¿¹ rolê odgrywa te¿ oczywiœcie szkole-
nie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, bo
przejêliby oni czêœæ zadañ, które stoj¹ docelowo
przed tymi czterema tysi¹cami lekarzy psychia-
trami. Myœlê, ¿e jest to ma³o realne. Jest jeszcze
jedna sprawa, o której dyskutowaliœmy te¿ na po-
siedzeniu komisji. Otó¿ resort proponuje, a w³a-
œciwie nadzór krajowy, miêdzy innymi to, ¿eby
wprowadziæ nowe pojêcie, tak zwanego terapeuty
œrodowiskowego, który by³by pomiêdzy pielêg-
niark¹, pomiêdzy psychologiem…

(Rozmowy na sali)
Myœlê, ¿e nie. Panie Marsza³ku, chyba nie prze-

szkadzam kolegom senatorom, bo jakoœ jestem…
(Rozmowy na sali)
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Dziêkujê.
Myœlê, ¿e jednak trzeba by by³o, to jest taka

proœba do nadzoru, ukierunkowaæ pielêgniarki,
bo chyba jest ich wystarczaj¹ca iloœæ, a nawet
ewentualnie przekwalifikowaæ je w kierunku psy-
chiatrycznym.

Jest jeszcze jedna istotna sprawa, œrodki finan-
sowe, ten 1 miliard z³, o którym tu by³a mowa. Nie
jest to kwota du¿a, zw³aszcza w rozbiciu na d³u¿-
szy okres.

Chcia³bym o jednej rzeczy powiedzieæ, bo pan
minister mówi tu, ¿e wie, co dzieje siê w ochronie
zdrowia, ma monity od dyrektorów. Oczywiœcie
dyrektorzy mu nie powiedzieli, jakie s¹ zad³u¿e-
nia jednostek zwi¹zane z opt-out, ile Narodowy
Fundusz Zdrowia zap³aci³ za pierwsze pó³rocze,
a za przekroczenie limitów zap³aci³ tylko w 60%.
Panie Ministrze, proszê to sprawdziæ. Je¿eli tak
bêdzie w przypadku jednorodnych grup pacjen-
tów, to myœlê, ¿e nie bêdzie to zbyt dobre.

Ale chcia³bym powiedzieæ rzecz nastêpuj¹c¹.
Te dzienne oddzia³y psychiatryczne, które s¹ naj-
czêœciej w szpitalach wielospecjalistycznych, nie
s¹ dobrze finansowane i tak jakby powoli zamie-
raj¹. Czy ministerstwo ma wiedzê, ¿e w tak zwa-
nych spó³kach prawa handlowego… One siê two-
rz¹ te¿ na terenie mojego województwa, co prawda
na ca³e szczêœcie jest ich niewiele, bo w wojewódz-
twie opolskim nie ma jednostek zad³u¿onych.
Tam na dzieñ dzisiejszy nie powsta³ ¿aden dzien-
ny oddzia³ psychiatryczny. Ja oczywiœcie na po-
siedzeniu komisji podnosi³em ten temat, mówiliœ-
my o jednorodnych grupach pacjentów, ale cho-
dzi nie o tego typu finansowanie, chodzi o osobo-
dni. Stawkê za osobodzieñ podniesiono na od-
dzia³ach dziennych z 40 do 60 z³. Nie jest to du¿a
kwota, wystarcza tylko na zatrudnienie ordynato-
ra, lekarza psychiatry, ewentualnie psychologa.
I na tym koniec. A chêtnych naprawdê jest wiele.
Myœlê, ¿e takie oddzia³y dzienne s¹ potrzebne
zw³aszcza w szpitalach wielospecjalistycznych,
gdzie ewentualnie… My na innych oddzia³ach te¿
korzystamy z pomocy kolegi psychiatry, który
konsultuje naszych pacjentów.

A wiêc bardzo prosi³bym o informacjê na ten te-
mat, je¿eli faktycznie jest taka wiedza, ¿e tam,
gdzie powstaj¹ spó³ki prawa handlowego, tam na-
tychmiast wszyscy siê rzucaj¹ do tworzenia ta-
kich oddzia³ów. Ja o tym nie s³ysza³em, chyba nie
ma czegoœ takiego.

Jeszcze jedna kwestia, podnoszona przez pa-
ni¹ senator Fetliñsk¹. Myœlê, ¿e miêdzy innymi
wojewódzkie centra zdrowia publicznego s¹ do
tego powo³ane, ¿eby pewne rzeczy monitorowa³y.
Ja oczywiœcie rozumiem, ¿e w tej chwili marsza-
³ek, samorz¹d województwa, zarz¹d powiatowy
czy nawet gminny przejmuj¹c zadania ochrony
zdrowia, w jakiœ sposób odpowiada za to zadanie.

Ale, jak s¹dzê, samo monitorowanie te¿ jest po-
trzebne, poprzez te wojewódzkie centra zdrowia
publicznego, które de facto to robi¹. I nie trzeba
wielkich dodatkowych zadañ akurat z tym
zwi¹zanych.

Na zakoñczenie muszê jeszcze powiedzieæ, bo
akurat tak zosta³em spostrze¿ony przez pana mi-
nistra na posiedzeniu Komisji Zdrowia – nie wiem
dlaczego – ¿e naprawdê nie jestem malkonten-
tem, jestem za t¹ ustaw¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Augustyn, proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie Profe-

sorze! Panie Przewodnicz¹cy! Szanowni Pañstwo!
Panie i Panowie Senatorowie!

Mówimy dziœ o Narodowym Programie Zdrowia
Psychicznego i mo¿na by powiedzieæ, ¿e warto og-
³osiæ œwiêto radoœci. Wreszcie, wreszcie. Tylu lu-
dzi przez tyle lat zabiega³o o ten program. Na po-
cz¹tku myœlê, patrz¹c tutaj na pana profesora, ¿e
warto oddaæ tej ca³ej ogromnej grupie ludzi to, co
im siê nale¿y – wielkie podziêkowania za wytrwa-
³oœæ, za dr¹¿enie tematu, za wielk¹ pracê. Tak¿e
politykom, równie¿ tym, którzy byli poprzednio
w tej Izbie, bo oni tak¿e pojmowali swoj¹ rolê w³a-
œciwie, bo rol¹ polityka jest uczyniæ mo¿liwym to,
co konieczne. A konieczne by³o, aby taki program
powsta³. Dziœ mamy polityków – i wtedy takich
mieliœmy, jeszcze nie tak dawno – którzy uwa¿ali,
¿e trzeba uczyniæ to mo¿liwym. Wa¿ne, ¿e tak siê
sta³o. Wielkie dziêki dla pana W³adys³awa Sidoro-
wicza, który w naszej Izbie przewodzi³ grupie
wszystkich zainteresowanych uchwaleniem,
a nastêpnie wdro¿eniem tego programu.

To jest program narodowy. To nie jest kwestia
resortu zdrowia i ochrony zdrowia, tylko to jest
program narodowy, bo ochrona zdrowia psychi-
cznego to jest ochrona praw cz³owieka, praw lu-
dzi, którzy zostali dotkniêci chorob¹. I dlatego to
jest program ponadresortowy. Dobrze, ¿e zosta³
w³aœnie tak skonstruowany i bêdzie anga¿owa³
nie tylko œrodowisko medyczne, ale tak¿e wiele in-
nych œrodowisk, które powinny przyczyniæ siê do
tego, by cz³owiek chory psychicznie nie tylko
otrzymywa³ pomoc medyczn¹, ale przede wszyst-
kim mia³ szansê na jak najpe³niejsz¹ integracjê
ze œrodowiskiem lokalnym, œrodowiskiem swoje-
go zamieszkania, by mia³ szansê na godziw¹ pra-
cê, by mia³ szansê na zabezpieczenie wtedy, kiedy
– a tak czasem bywa – medycyna jest bezradna,
a on, chory psychicznie, staje siê niesamodzielny.

Niestety, dziœ, gdy wyruszamy w drogê, by reali-
zowaæ Narodowy, co podkreœlam, Program Ochro-
ny Zdrowia Psychicznego, nasz wspólny program,
sytuacja osób chorych psychicznie jest bardzo
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trudna. Wœród osób niepe³nosprawnych jest grupa,
która w najmniejszym stopniu nie jest zintegrowa-
na ze œrodowiskiem. Niestety, jest z trudem akcep-
towana. Czêsto dochodzi do niezrozumienia ich sy-
tuacji, do lêku przed integrowaniem siê z takimi
osobami. Na rynku pracy, o czym mówi³ tutaj pan
przewodnicz¹cy, sytuacja osób chorych psychicz-
nie jest wrêcz dramatyczna, du¿o gorsza ni¿ innych
grup. Czy to jest pocieszenie, ¿e tak samo jest we
wszystkich innych krajach? No nie. Chocia¿ jest
u nich lepiej, to procentowo niewiele. Trzeba wiel-
kiej pracy w ramach tego programu, ¿eby to zmie-
niæ. I myœlê, ¿e te s³owa uzasadniaj¹, dlaczego po-
zwoli³em sobie wejœæ na tê mównicê, bo by³ nawet
¿art, czy ja jestem psychiatr¹, ¿e tutaj siê pcham.
Nie – zrobi³em to dlatego, ¿e Narodowy Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego to tak¿e kwestia ca-
³ej polityki spo³ecznej pañstwa, a ochrona zdrowia
sama w sobie jest tylko jedn¹ z czêœci tej polityki.

Chcia³bym przez chwilê zaj¹æ pañstwa uwagê sy-
tuacj¹ tych chorych psychicznie, którzy s¹ poza sy-
stemem ochrony zdrowia i z powodu niesamodziel-
noœci znaleŸli siê w domach pomocy spo³ecznej. Nie
jest tam dobrze. Wprawdzie po raz pierwszy uru-
chomiony zosta³ przez NFZ program pozwalaj¹cy
kontraktowaæ pielêgniarsk¹ opiekê medyczn¹ nad
mieszkañcami domów pomocy spo³ecznej, ale, nie-
stety, zosta³o to tak zrobione, ¿e zupe³nie nie przy-
staje do potrzeb chorych psychicznie przebywa-
j¹cych w domach pomocy spo³ecznej. Skale pun-
ktowe zosta³y tak opracowane, ¿e nie ma sposobu,
Panie Ministrze, aby spe³niæ normy, które s¹ naka-
zane pañstwa rozporz¹dzeniem z 1995 r. W ramach
tego wp³ywu, który ma teraz minister zdrowia, pro-
si³bym, a¿eby pan minister osobiœcie monitorowa³,
czyNarodowyFunduszZdrowia, któryustamipana
prezesa deklarowa³, ¿e zmodernizuje ten program,
zrobi to do koñca tego roku, tak aby w nowych kon-
traktach tak¿e pielêgniarki psychiatryczne, pielêg-
niarki specjalizuj¹ce siê w opiece nad chorymi d³u-
goterminowo przebywaj¹cymi w domach pomocy
spo³ecznej, mog³y byæ tam w ramach resortu zdro-
wia i za te fundusze zatrudniane.

Na koniec chcê pañstwu powiedzieæ, ¿e sytua-
cjê chorych psychicznie, którzy nie s¹ zdolni do
samodzielnej egzystencji, widzi wielu polityków
spo³ecznych. Pracuj¹c nad now¹ ustaw¹ o ubez-
pieczeniu od ryzyka niesamodzielnoœci, bêdziemy
chcieli wpisaæ siê jako Senat w realizacjê tych za-
mierzeñ, które w Narodowym Programie Ochrony
Zdrowia Psychicznego zosta³y uchwalone. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pani¹ senator Janinê Fetliñsk¹ o zabra-

nie g³osu.

Senator Janina Fetliñska:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

Zdrowie ma tyle definicji, ilu jest ludzi. Wed³ug
definicji Œwiatowej Organizacji Zdrowia, któr¹
sformu³owano w 1948 r., z udzia³em polskich le-
karzy, jest to pe³en dobrostan fizyczny, psychicz-
ny i spo³eczny, a nie tylko brak choroby i inwalidz-
twa. To tak dla przypomnienia. Coraz wiêcej uczo-
nych podkreœla tak¿e aspekt duchowy zdrowia.
Ja doda³abym na podstawie naszych polskich do-
œwiadczeñ w okresie transformacji tak¿e aspekt
ekonomiczny. Zreszt¹ to podkreœli³ tak¿e pan se-
nator Augustyn w swojej wypowiedzi. Zawsze bez-
robocie i bieda powoduj¹, ¿e czêœciej pojawia siê
choroba, a wtedy tak¿e wystêpuj¹ coraz wiêksze
problemy psychiczne.

W Polsce przez okres ostatnich lat doceniano
jednak bardziej dba³oœæ o zdrowie somatyczne.
Jeœli popatrzymy na zaspokajanie potrzeb ludzi
chorych w szpitalach ogólnych czy te¿ w przycho-
dniach, to zauwa¿ymy, ¿e jest to lepsze zabezpie-
czenie ni¿ w przypadku ³ó¿ek psychiatrycznych
czy te¿ w przypadku poradni zdrowia psychiczne-
go. A wiêc w tym zakresie obserwujemy du¿y dys-
komfort Polaków.

Ale muszê powiedzieæ, ¿e jestem pe³na podzi-
wu dla zdrowia Polaków, zdrowia psychicznego,
poniewa¿ jesteœmy narodem, którego historia
doœwiadcza³a o wiele wiêcej dramatami i kryzy-
sami ni¿ inne kraje, szczególnie na Zachodzie czy
te¿ Wschodzie. Popatrzmy tylko na daty history-
czne. Tak dla przypomnienia: 1794 – utrata nie-
podleg³oœci, 1812 – wojna napoleoñska, 1831,
nie bêdê mówiæ, jakie to by³y wydarzenia, 1863,
1914–1918, 1920, 1939–1945, 1956, 1979 – wy-
darzenia w Gdañsku, 1981 – stan wojenny, 1991
– pocz¹tek transformacji. Proszê pañstwa, ¿a-
dnego pokolenia nie omin¹³ kryzys wojenny, kry-
zys wydarzeñ g³êboko traumatyzuj¹cych. Popa-
trzmy na kraje Zachodu. Mamy tam wojnê napo-
leoñsk¹, potem I wojnê œwiatow¹, II wojnê œwia-
tow¹ i spokój. Na Wschodzie podobnie, ale nie
by³o tam tyle powstañ, mo¿e tylko okazja do t³u-
mienia polskich powstañ. A stan zdrowia obywa-
teli jest porównywalny. A wiêc mamy stosunko-
wo dobre zdrowie – co prawda w porównaniu
z Zachodem gorsze, ale ju¿ w porównaniu ze
Wschodem lepsze.

Chcia³abym powiedzieæ, ¿e nasze silne zdrowie
duchowe powoduje, ¿e chyba mo¿emy czuæ siê
dobrze. Ale diagnozy wykazuj¹ – tutaj cytujê za
Narodowym Programem Ochrony Zdrowia – we-
d³ug badañ GUS, ¿e je¿eli chodzi o samoocenê
stanu emocjonalnego, to w ostatnie dni miesi¹ca
25% populacji okreœla, ¿e czuje siê wyczerpana
albo wykoñczona, 28% odczuwa zmêczenie, 16%
osób by³o zdenerwowanych, a 12% – smutnych
i przybitych. Nieca³e 10% ludzi, jak sobie wyliczy-
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³am, jest zadowolonych i w dobrym stanie emocjo-
nalnym. A zatem, proszê pañstwa, ten nasz Naro-
dowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
naprawdê jest potrzebny. Tym bardziej ¿e – ju¿
kiedyœ mówi³am o tym z tej mównicy – raport Ban-
ku Œwiatowego z 1991 r. wskazywa³, ¿e z powodu
transformacji Polaków dotknie g³êboki stres psy-
chospo³eczny. I myœlê, ¿e to jest kolejny dowód na
to, bo 80% ludzi zg³aszaj¹cych siê do lekarza ro-
dzinnego ma problemy emocjonalne.

Zatem cieszê siê bardzo, ¿e mamy ustawê, któ-
ra wprowadza ten narodowy program. Tak¿e bar-
dzo cieszê siê, ¿e Prawo i Sprawiedliwoœæ, partia,
któr¹ reprezentujê, ma du¿y udzia³ w staraniach,
¿eby program powsta³, poniewa¿ dostrzeg³a ona
pracê zespo³u psychiatrów polskich i podnios³a te
sprawy do rangi ustawy. Tak ¿e mamy dzisiaj tê
radoœæ, i¿ jako politycy mo¿emy tê koniecznoœæ
zrealizowaæ – tutaj te¿ powo³ujê siê na s³owa pana
senatora Augustyna.

Jakie s¹ mocne strony naszego programu? Jak
ju¿ powiedzia³am, wa¿ne jest to, ¿e program ju¿
jest, a jest to program racjonalny, dlatego ¿e choæ
potrzeby s¹ ogromne, to ze wzgledu na mo¿liwoœci
oceniono – i s³usznie – ¿e na razie, w tym piêciolet-
nim ujêciu d³ugofalowym, pokryjemy po³owê
stwierdzonych niedoborów. A wszystko to w³aœnie
po to, ¿eby program by³ realny i do wykonania. Po-
nadto mamy na to spore pieni¹dze, bo a¿ 962 mi-
liony z³, czyli prawie miliard. Jest to oczywiœcie
kropla w morzu potrzeb, ale taka potê¿na kropla,
która mimo wszystko sprawi, ¿e zmieni siê status
chorych czy zagro¿onych chorob¹ psychiczn¹.
Tak¿e wa¿ne jest to, o czym ju¿ powiedzia³am po-
przednio, to znaczy, ¿e jest to program oparty na
bardzo solidnej, naukowej diagnozie stanu zdro-
wia spo³eczeñstwa i stanu potrzeb, stanu mo¿li-
woœci. A zatem du¿e gratulacje dla zespo³u opra-
cowuj¹cego.

(Rozmowy na sali)
Tak¿e wa¿n¹ i mocn¹ stron¹ jest to, ¿e jest to

program zorientowany…
(Rozmowy na sali)
Czy ja pañstwu przeszkadzam?
(G³os z sali: Mo¿na prosiæ o spokój?)
…program zorientowany na opiekê œrodowis-

kow¹, ale te¿ zrównowa¿ony i, jak ju¿ powiedzia-
³am, metodycznie dobrze opracowany.

S¹ te¿ s³abe strony, o czym zreszt¹ ju¿ mówi-
³am. T¹ jedyn¹ tak¹ stron¹ jest brak dobrego, do-
brze przygotowanego, zaplanowanego monitorin-
gu, a tak¿e brak podkreœlenia roli jednej instytu-
cji, to jest wojewody, który by ten monitoring
pe³ni³. Ju¿ nie bêdê wraca³a do swoich poprzed-
nich wyjaœnieñ, ale powiem, ¿e wydaje mi siê, i¿
we wszelkich cia³ach kolegialnych, utworzonych
na poziomie krajowym – a taka bêdzie, zgodnie
z ustaw¹, zgodnie z programem, krajowa Rada

Ochrony Zdrowia Psychicznego, w której bêd¹
przedstawiciele czterech ministerstw: Minister-
stwa Zdrowia, Ministerstwa Sprawiedliwoœci, Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji – czyli tam,
gdzie koordynuj¹ wszyscy, tak naprawdê nie
koordynuje nikt. Podobnie bêdzie, jak zapowie-
dziano, w województwach: przy marsza³ku bêdzie
cia³o kolegialne, które ma siê spotykaæ dwa razy
w roku, porozmawia, mo¿e zostan¹ po tym jakieœ
dokumenty, ale nie bêdzie sta³ego monitorowa-
nia, nie bêdzie kogoœ, kto stale bêdzie odpowie-
dzialny za to, ¿eby to robiæ. Ja w wypadku tego
programu jestem po trosze Kasandr¹, ale uwa-
¿am, ¿e jeœli wojewoda nie bêdzie tym uprawnio-
nym do solidnego, ¿e tak powiem, celowanego
monitorowania realizacji programu, to w jakimœ
stopniu bêdzie ten program realizowany, zreszt¹
tak jak wiele naszych programów, tylko na papie-
rze. Nawet jeœli bêd¹ na niego pieni¹dze, to nie za-
wsze bêd¹ one wydawane tak, jak zak³adalibyœmy
w tym programie.

Mo¿e ju¿ przejdê do podsumowania, bo nie
chcia³abym byæ zbyt d³ugo t¹ Kasandr¹. Tak wiêc
przede wszystkim chcê powiedzieæ, ¿e wyra¿am
zadowolenie, i¿ Polacy doczekali siê Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, real-
nego programu, z przewidywalnymi Ÿród³ami fi-
nansowania – bo tu jest bardzo wyraŸnie okreœlo-
ne, kto, kiedy i ile pieniêdzy ma wydaæ. Jestem
wiêc w tej sytuacji pewna, ¿e w kolejnych projek-
tach bud¿etów na kolejne lata bêdzie ta sprawa
uwzglêdniana.

¯eby osi¹gn¹æ sukces w realizacji zamierzeñ,
chcia³abym, by jak najwiêcej uwagi poœwiêcano
tak¿e profesjonalistom ochrony zdrowia psychi-
cznego, psychiatrom, lekarzom, a tak¿e pielêg-
niarkom. I w tym momencie bardzo dziêkujê za
g³os pana senatora Krajczego, który mówi³ o tym,
¿eby raczej wzmocniæ kompetencje i kszta³cenie
pielêgniarek, zamiast powo³ywaæ nowe zawody.
Dlaczego tak myœlê? Cz³owiek chory psychicznie
ma lekarza, ma pielêgniarkê, ma pracownika so-
cjalnego, a tu ma powstaæ jeszcze nowy zawód? Ile
wokó³ tej jednej osoby czy jednej rodziny mo¿e siê
krêciæ osób z zewn¹trz? Przepraszam tu za takie
trochê kolokwialne wyra¿enie „krêciæ”. Po prostu
chodzi mi o to, ile ta rodzina mo¿e wytrzymaæ osób
odwiedzaj¹cych, stykaj¹cych siê z ni¹? By³oby
wiêc dobrze, gdyby nasze pielêgniarki – a teraz
one wszystkie koñcz¹ studia wy¿sze, maj¹ te¿ sy-
stem specjalizacyjny – tak przygotowaæ, by mia³y
one kompetencje, ale tak¿e satysfakcjê z posiada-
nia okreœlonego statusu. Myœlê, ¿e nale¿a³oby –
wzorem angielskim, bo w Anglii pielêgniarstwo
psychiatryczne jest dobrze rozwiniête – polskie
pielêgniarki do tego przygotowaæ. I jestem przeko-
nana, ¿e one odnajd¹ siê w tym znakomicie. Po-
nadto funkcjonowanie wê¿szych zespo³ów – zw³a-
szcza ¿e mamy du¿¹ opiekê œrodowiskow¹ – bê-
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dzie znacznie lepsze ni¿ powo³ywanie kolejnych
zawodów z równoleg³ym utrzymywaniem takiej
nijakiej, nie wiadomo jakiej roli pielêgniarki. I to
w³aœnie chcia³am mocno podkreœliæ. Bardzo wiêc
dziêkujê za g³os pana senatora Krajczego, który
jest lekarzem i te¿ szeroko patrzy na tê sprawê.

Chcia³abym tak¿e zwróciæ uwagê na potrzebê
doskonalenia monitorowania i ewaluacji procesu
wdra¿ania programu oraz efektów zdrowotnych.
Myœlê, ¿e zaplanowane badania naukowe tak¿e
bêd¹ wykorzystane w tym celu, bo ta sprawa wy-
maga dalszych dzia³añ. Myœlê te¿, ¿e podczas
ustalania wskaŸników efektywnoœci tak¿e trzeba
by³o zwróciæ wiêksz¹ uwagê na pozytywne wskaŸ-
niki zdrowia psychicznego do monitorowania, bo
jeszcze zbyt ma³o mamy ich tutaj. Wydaje siê, ¿e
to by³oby bardzo wskazane.

Chcia³abym te¿ zwróciæ uwagê na to, a¿eby pa-
miêtaæ o roli lekarza rodzinnego i pielêgniarek
œrodowiskowych i rodzinnych oraz po³o¿nych.
Mo¿emy mieæ bardzo wielkie korzyœci dla tego
programu, dla realizacji jego celów, je¿eli dobrze
przygotujemy tê kadrê, dajmy jej kompetencje
i mo¿liwoœci dzia³ania, oprzyrz¹dowanie, a co za
tym idzie, tak¿e finansowanie.

Konkluduj¹c, jeszcze raz odniosê siê do sprawy
monitoringu. Cia³a kolegialne s¹ dobre, gdy cho-
dzi o ocenê sytuacji, zaopiniowanie czegoœ, ale
gdy chodzi o sta³e monitorowanie, to wydaje mi
siê, ¿e warto by by³o prze³o¿yæ praktykê nad poli-
tykê, bo tu chyba cel jest najwa¿niejszy. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

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

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Ja w swojej wypowiedzi, Panie Marsza³ku, Wy-

soka Izbo, mo¿e nie cofnê sie a¿ do 1794 r., skupiê
siê za to na tym, co jest chyba esencj¹ tego progra-
mu, na szansie na mocniejsze zaanga¿owanie
tych struktur, które zda³y egzamin w okresie
transformacji, a mianowicie samorz¹dów, jeœli
chodzi o wykonywanie najtrudniejszej czêœci tego
programu. Chodzi³oby tu o na³o¿enie na nie usta-
wowego obowi¹zku wykonywania zadañ z zakre-
su ochrony zdrowia psychicznego, a zw³aszcza za-
dania, które one potrafi¹ realizowaæ lepiej ni¿
pañstwo, to znaczy, prowadzenia promocji i profi-
laktyki. A wskazanie marsza³ka jako odpowie-
dzialnego za wykonywanie tego programu by³oby
prób¹ w³aœnie sklarowania odpowiedzialnoœci,

a nie dzielenia jej na poziomie województwa.
Z ustawy kompetencyjnej jasno wynika, ¿e woje-
woda jest przedstawicielem rz¹du i jako taki ma
na³o¿one okreœlone obowi¹zki nadzorcze. Dlatego
dobudowywanie mu nowych kompetencji koor-
dynatora programu na terenie województwa gro-
zi³oby po prostu powstaniem takiej sytuacji, jak¹
opisuje siê: gdzie kucharek szeœæ, tam nie zawsze
jest co jeœæ.

Jeœli chodzi o promocjê zdrowia i profilaktykê,
to rzeczywiœcie jest tu pewnego rodzaju problem,
który jest s³abo systemowo rozwi¹zany w Polsce.
Brakuje nam bowiem ustawy o zdrowiu publicz-
nym. Bo ustawa o zdrowiu publicznym wyraŸniej
wyklarowa³aby zasady odpowiedzialnoœci za
zdrowie publiczne. Dzisiaj jeszcze dosyæ s³abo ro-
zumiemy miêdzysektorowy charakter kwestii
zdrowia publicznego. Lepiej rozwi¹zujemy proble-
my dotycz¹ce opieki indywidualnej, zachorowañ,
profilaktyki. Ale tam, gdzie w grê wchodzi zdrowie
publiczne, jesteœmy s³absi. I na pewno nie jest tu
w³aœciwym ogniwem administracja rz¹dowa.

Chcê tu pañstwu opowiedzieæ o przyk³adzie do-
tycz¹cym realizacji programu onkologicznego,
gdy prowadzi³em na terenie miasta program zwa-
ny „Samobadanie piersi”, wychwytuj¹cy przypad-
ki wczesnych zachorowañ. Otó¿ zostaliœmy „wy-
ró¿nieni” w ten oto sposób, ¿e gdy ministerstwo
og³osi³o konkurs na programy profilaktyki, to my,
jako jedyna zorganizowana si³a na terenie miasta,
przegraliœmy konkurencjê z jednostkami, które
ubiega³y siê o finansowanie mammografii dla ko-
biet. My przegraliœmy, a instytucje, które to wy-
gra³y, instytucje z tak zwanej ³apanki, próbowa³y
potem wykonaæ coœ, do czego siê zobowi¹za³y.
I tak w³aœnie wygl¹da s³aboœæ centralnego dzia³a-
nia: zamiast realizacji zasady pomocniczoœci
i wsparcia lokalnej inicjatywy, mieliœmy dosyæ
œlepo u¿yte narzêdzie.

Dlatego tak wa¿ne jest wzmocnienie w tym za-
pisie programowym roli samorz¹dów jako orga-
nów, które odpowiadaj¹ na swoim terenie – na po-
ziomie gminy, na poziomie powiatu, na poziomie
województwa – i zgodnie ze swoimi kompetencja-
mi za zdrowie swoich obywateli. Bo stworzenie i,
co wiêcej, wskazanie jasno tej odpowiedzialnoœci
wspiera budowanie wspólnot.

Dzisiaj wczeœniej omawialiœmy ustawê o po¿ar-
nictwie. Z ogromn¹ radoœci¹ us³ysza³em wtedy, ¿e
mamy osiemset tysiêcy ochotników. Ale te nasze
ma³e ojczyzny maj¹ bardzo s³aby sektor obywatel-
ski. A wiêc ka¿da ingerencja, która polega na od-
bieraniu im kompetencji albo wkraczaniu w za-
kres ich kompetencji, po prostu grozi os³abieniem
czegoœ, co jest przecie¿ potencja³em. A my musimy
to uruchamiaæ, ¿eby lepiej wykonywaæ zadania, le-
piej je adresowaæ i lepiej pilnowaæ interesów, które
s¹ zwi¹zane z jakoœci¹ ¿ycia w tych lokalnych
wspólnotach. I dlatego bardzo siê cieszê, ¿e tak
w³aœnie zosta³ skonstruowany ten program.
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I wreszcie w¹tek polityczny. Przypomnê tylko,
poniewa¿ nie wszyscy o tym musz¹ wiedzieæ – bo
niekoniecznie siê tym chwaliliœmy – ¿e to rzeczy-
wiœcie wizyta paru parlamentarzystów u pana mi-
nistra Religi przywróci³a funkcjonowanie rady. To
by³o ju¿ po mniej wiêcej roku jego funkcjonowa-
nia. A wiêc taka interwencja by³a i mia³a ona cha-
rakter polityczny. I mo¿emy siê cieszyæ, ¿e mini-
ster w³aœciwie zareagowa³ na sugestie, które wte-
dy zosta³y przedstawione.

Warto powiedzieæ te¿, ¿e mieliœmy ogromne
wsparcie œrodowiska: Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego, stowarzyszeñ i organizacji po-
zarz¹dowych funkcjonuj¹cych w tym sektorze.
Mieliœmy wreszcie gotowce, bo trzeba sobie jasno
powiedzieæ, ¿e ten program w gruncie rzeczy zo-
sta³ przyjêty in extenso w postaci przygotowanej
przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, z niewielki-
mi korektami, z obudow¹ prawn¹ wykonan¹
przez ministerstwo.

Trzeba te¿ sobie wyraŸnie powiedzieæ, ¿e skoro
dzisiaj robi to ten rz¹d i to ministerstwo, to zadaje
to k³am tezom, w których próbuje siê ten rz¹d po-
kazywaæ jako rz¹d niekieruj¹cy siê kategoriami
solidarnoœci spo³ecznej, kategoriami interesu
publicznego, jakim jest zdrowie obywateli. Dziê-
kujê za uwagê. (Oklaski)

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

Senator Stanis³aw Karczewski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ta ustawa jest i by³a oczekiwana od wielu, wie-

lu lat. Jej wprowadzenie jest koniecznoœci¹, bo
zatrwa¿aj¹ce s¹ wskaŸniki zachorowañ na choro-
by psychiczne. Nie by³o o nich mowy, wiêc ja mo¿e
kilka danych podam.

W przeci¹gu piêtnastu lat nast¹pi³ wzrost
o 131% liczby chorych zarejestrowanych w pora-
dniach zdrowia psychicznego. Nast¹pi³ te¿ wzrost
o 45%, jeœli chodzi o hospitalizacjê chorych z cho-
robami psychicznymi. Liczba samobójstw zakoñ-
czonych zgonem to ponad szeœæ tysiêcy zmar³ych
– to wiêcej ni¿ liczba osób, które zginê³y w wypad-
kach samochodowych. Tak ¿e ta ustawa jest na-
prawdê konieczna, by³a oczekiwana i wreszcie zo-
stanie uchwalona.

Niezwykle gor¹ce s³owa podziêkowania nale¿¹
siê œrodowisku psychiatrów, którzy walczyli o tê
ustawê, walczyli o Narodowy Program Ochrony
Zdrowia Psychicznego, i to od wielu lat. Uda³o im
siê, czego serdecznie gratulujê, bo wykazali siê
du¿¹ skutecznoœci¹. Chcia³bym równie¿ serdecz-
nie podziêkowaæ panu senatorowi Sidorowiczowi,

jako ¿e ju¿ w poprzedniej kadencji mieliœmy mo¿-
liwoœæ poznania tych problemów.

Jestem lekarzem praktykuj¹cym od prawie
trzydziestu lat, ale muszê powiedzieæ, ¿e nie mia-
³em kontaktu z chorymi psychicznie, nie wiedzia-
³em wiêc, jak olbrzymie problemy dotycz¹ tych
chorych i jak wiele spraw jest do zrobienia. Cieszê
siê razem z ca³ym œrodowiskiem psychiatrycz-
nym, ¿e ta ustawa zostanie wprowadzona.

Pana ministra chcê zapewniæ, ¿e jak wygramy
nastêpne wybory, to na pewno bêdziemy realizo-
waæ dobre ustawy. Ja mo¿e nie jestem tym polity-
kiem, który powinien to mówiæ, niemniej jednak
ma pan tê gwarancjê, bo to dotyczy ka¿dego
rz¹du, Panie Ministrze. Tak ¿e te ustawy, które
bêd¹ dobre, bêdziemy kontynuowaæ i bêdziemy je
wprowadzaæ. I bêdziemy mówili, ¿e pañstwo nad
nimi pracowaliœcie. (Oklaski)

W dniu wczorajszym wszed³em na stronê inter-
netow¹ Ministerstwa Zdrowia, bo chcia³em zoba-
czyæ, jak jest realizowany, jak jest monitorowany,
jak jest nadzorowany Narodowy Program Zwal-
czania Chorób Nowotworowych. I jestem bardzo
zawiedziony. Panie Ministrze, ostatnie posiedze-
nie rady odby³o siê 16 listopada ubieg³ego roku,
by³o ono prowadzone jeszcze przez pana ministra
Pinkasa. Teraz na stronie internetowej nie ma
– choæ byæ mo¿e jest to niedopatrzenie tych, któ-
rzy tê stronê przygotowuj¹ – informacji o przewo-
dnicz¹cym tej rady, nie ma protoko³ów rady. Wy-
nika z tego, ¿e ta rada w ogóle nie funkcjonuje.
Dlatego myœlê, ¿e pomys³ pani senator Fetliñskiej
jest godny poparcia. Ja gor¹co pañstwa zachêcam
do tego, by zapewniæ, ¿e ten dobry program bêdzie
dobrze monitorowany, dobrze koordynowany i do-
brze nadzorowany. A ta poprawka idzie w³aœnie
w tym kierunku, dlatego ja serdecznie pañstwa za-
chêcam do poparcia tej poprawki. Nasz klub, klub
Prawa i Sprawiedliwoœci, na pewno tê poprawkê
poprze. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu za-

mykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychiczne-
go zostanie przeprowadzone pod koniec posiedze-
nia Senatu.

Proszê bardzo, pan senator Kwiatkowski.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Je¿eli pan marsza³ek pozwoli, to ja w tym mo-

mencie, w zwi¹zku z zakoñczonymi pracami komi-
sji, wniós³bym, na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 8
Regulaminu Senatu, o uzupe³nienie…
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(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Prze-

praszam. Proszê o ciszê.)
…porz¹dku obrad Senatu o dwa punkty: dru-

gie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym – i rozpatrzenie go jako
punktu dwudziestego porz¹dku obrad; oraz dru-
gie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju s¹dów powszechnych – i rozpa-
trzenie go jako punktu dwudziestego pierwszego
porz¹dku obrad.

W toku prac komisji oba te projekty nie wywo-
³ywa³y ¿adnych dyskusji. Ale niestety dopiero te-
raz zakoñczyliœmy procedurê z nimi zwi¹zan¹,
st¹d mój wniosek zg³oszony w tym momencie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jakieœ g³osy sprzeciwu?
Skoro nie ma, to w³¹czamy te punkty do po-

rz¹dku obrad. Bêdziemy mieli mniej pracy we
wrzeœniu. Dziêkujê.

Proszê pañstwa, przystêpujemy do rozpa-
trzenia punktu osiemnastego porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworze-
niu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Te-
chnologicznego w Szczecinie.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym posiedze-
niu w dniu 25 lipca 2008 r. Do Senatu zosta³a
przekazana w dniu 29 lipca 2008 r. Marsza³ek Se-
natu w dniu 29 lipca 2008 r., zgodnie z art. 68
ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komi-
sji Nauki, Edukacji i Sportu. Komisja po rozpa-
trzeniu ustawy przygotowa³a swoje sprawozdanie
w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 223, a sprawozdanie komisji
w druku nr 223A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, senatora Kazimierza Wiatra, o zabranie
g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy. Proszê bardzo,
Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu na swym po-

siedzeniu zajê³a stanowisko w sprawie ustawy
o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersy-
tetu Technologicznego w Szczecinie.

Zanim przejdê do omówienia samej ustawy,
chcia³bym powiedzieæ, ¿e ³¹czenie siê uczelni jest
zjawiskiem niezwykle cennym, poniewa¿ obecnie,
chocia¿ mamy w Polsce sto trzydzieœci dwie uczel-

nie publiczne i co najmniej dwa razy tyle uczelni
niepublicznych, to w porównaniu z potencja³em
bardzo du¿ych organizmów dzia³aj¹cych w zakre-
sie nauki i szkolnictwa wy¿szego w Unii Europej-
skiej, a tak¿e na œwiecie, wiele z tych podmiotów
dzia³aj¹cych w naszym pañstwie jest podmiotami
niewielkimi, czasami wrêcz miniaturowymi. To
oczywiœcie nie dotyczy tych dwóch podmiotów,
o których dzisiaj mówimy, ale docenienie potrze-
by integracji œrodowiska szkolnictwa wy¿szego
i nauki jest niezwykle wa¿ne. Jednoczeœnie trzeba
tutaj widzieæ szereg trudnoœci napotykanych
podczas realizacji tego procesu, wynikaj¹cych nie
tylko z tego, ¿e im mniej uczelni, tym mniej stano-
wisk, czy z jakichœ partykularnych patriotyzmów
lokalnych, ale czêsto równie¿ z pewnej specyfiki
tych mniejszych organizmów, z pewnych przy-
zwyczajeñ, czêsto z tradycji, i to wcale nie takich
krótkich. Dlatego ze szczególn¹ radoœci¹ dostrze-
gam wagê decyzji senatów Akademii Rolniczej
w Szczecinie i Politechniki Szczeciñskiej o podjê-
ciu decyzji o po³¹czeniu siê tych uczelni.
Chcia³bym tutaj dodaæ, ¿e jest to pierwszy w tej
kadencji – a myœlê, ¿e w poprzedniej te¿ takiego
nie by³o – przypadek takiej w³aœnie aktywnoœci
zwi¹zanej z ³¹czeniem siê uczelni.

Oczywiœcie by³y pytania, czy w Szczecinie ta in-
tegracja nie mog³aby pójœæ dalej, wiemy przecie¿,
¿e jest jeszcze Uniwersytet Szczeciñski. To oczy-
wiœcie nie umniejsza jednak decyzji o podjêciu te-
go kroku, który jest niezwykle wa¿ny.

Trzeba powiedzieæ, ¿e ³¹cz¹ siê dwa du¿e orga-
nizmy, tak ¿e po po³¹czeniu Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny bêdzie posiada³
szesnaœcie uprawnieñ do doktoryzowania. Usta-
wa wymaga od uniwersytetu przymiotnikowego
tylko szeœciu, wiêc tutaj ten limit jest spe³niony
prawie trzykrotnie. Jest szesnaœcie uprawnieñ do
doktoryzowania w piêtnastu dyscyplinach, jedno
z uprawnieñ siê powtarza. Trzeba te¿ powiedzieæ,
¿e te uczelnie posiadaj¹ prawa do habilitacji, jed-
na do piêciu, druga do czterech, a zatem ³¹cz¹ siê
ze sob¹ uczelnie o podobnej wielkoœci, podobnej
rangi – dwie dobre uczelnie.

Proszê pañstwa, przystêpujê do omawiania sa-
mej ustawy. Muszê powiedzieæ, ¿e chocia¿ to nie
jest ustawa d³uga, ma osiem artyku³ów, to z legis-
lacyjnego punktu widzenia trzeba zwróciæ uwagê,
i¿ jest tu wiele powtórzeñ z ustawy o szkolnictwie
wy¿szym, co jest niezgodne z technik¹ prawodaw-
cz¹. Nie ma potrzeby powtarzania tego, Biuro Le-
gislacyjne Senatu sugerowa³o nawet wykreœlenie
ca³ego art. 4, ust. 2 i 8 w art. 7, zdania pierwszego
w art. 7 ust. 6. Poniewa¿ nie mieliœmy takiej opinii
przed posiedzeniem komisji, odpowiednie popraw-
ki nie zosta³y zg³oszone. Zg³oszono jednak jedn¹
poprawkê, która zosta³a poparta przez komisjê.
Poprawka dotyczy art. 6. Ustawa na pocz¹tku pre-
cyzuje, z jakich podmiotów powstaje nowa uczel-
nia, jak ma siê nazywaæ, a w dalszych zapisach for-
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mu³uje szereg jakby przepisów przejœciowych
zwi¹zanych z tym, co siê dzieje z dotychczasowymi
pracownikami, studentami, doktorantami. W³aœ-
nie w art. 6 jest zapis o tym, ¿e osoby przyjête na
pierwszy rok studiów staj¹ siê z dniem utworzenia
uniwersytetu jego studentami. Zapis taki zwi¹za-
ny by³ z tym, ¿e pierwotnie wejœcie w ¿ycie ustawy
by³o planowane na 1 wrzeœnia, a wiêc w momencie,
kiedy dokonano ju¿ naboru kandydatów, ale jesz-
cze nie odby³a siê immatrykulacja i nie byli oni je-
szcze studentami. W obecnym brzmieniu tego za-
pisu ustawa ma wejœæ w ¿ycie 1 stycznia. To zna-
czy, art. 8 mówi: czternaœcie dni od dnia og³osze-
nia, ale w innym miejscu jest powiedziane, ¿e te za-
pisy obowi¹zuj¹ od 1 stycznia. Zatem ten zapis
w pierwszym zdaniu art. 6 ust. 2 by³by niew³aœci-
wy, zg³oszona zosta³a wiêc poprawka, aby to zda-
nie wykreœliæ. Muszê powiedzieæ, ¿e ju¿ po przeg³o-
sowaniu tej poprawki i po przyjêciu ustawy z t¹ po-
prawk¹ obecni na posiedzeniu komisji panowie re-
ktorzy zg³osili w¹tpliwoœæ, czy zg³oszenie takiej po-
prawki nie spowoduje wyd³u¿enia procesu legisla-
cyjnego, poniewa¿ ustawa bêdzie musia³a wróciæ
do Sejmu, i czy w zwi¹zku z tym nie lepiej jest pozo-
stawiæ obecne brzmienie, chocia¿ merytorycznie
jest ono trochê niespójne. Ale to ju¿ zostawiam, od-
notowujê to tylko jako sprawozdawca.

Muszê powiedzieæ, ¿e w tej chwili, gdyby rzeczy-
wiœcie ta sprawa merytoryczna wzbudzi³a zainte-
resowanie pañ i panów senatorów, stosowny
wniosek, aby przyj¹æ tê ustawê bez poprawki, mo-
¿e zostaæ zg³oszony z sali, co oczywiœcie spowodo-
wa³oby koniecznoœæ zwo³ania kolejnego zebrania
komisji. Jest jeszcze druga mo¿liwoœæ. Senat mo-
¿e tej poprawki nie przyj¹æ, a nastêpnie, zgodnie
z niedawnymi modyfikacjami regulaminu, doko-
nanymi pod koniec poprzedniej kadencji, mo¿e-
my zg³osiæ z sali wniosek o przyjêcie tej ustawy
bez poprawek w zwi¹zku z tym, ¿e poprawka nie
zosta³a przyjêta. Ale to ju¿ zale¿y, co siê tutaj jesz-
cze dzisiaj wydarzy.

Podsumowuj¹c, chcia³bym powiedzieæ, ¿e po-
³¹czenie tych dwóch dobrych uczelni w uczelniê
wiêksz¹ i lepsz¹, o wiêkszym potencjale, uczelniê,
która bêdzie mog³a lepiej funkcjonowaæ w europej-
skiej przestrzeni badawczej i edukacyjnej, zas³ugu-
je nie tylko na uznanie, ale i na pochwa³ê. Miejmy
nadziejê, ¿e takie procesy dalej bêd¹ zachodzi³y.

Komisja ucieszy³a siê z tego wydarzenia, sk³a-
da³a gratulacje rektorom, dopytywa³a te¿, jak
uda³o siê przekonaæ senaty – a trzeba powiedzieæ,
¿e w jednym przypadku by³a to decyzja jednog³oœ-
na, w drugim zaœ tylko cztery osoby wstrzyma³y
siê od g³osu, poza tym wszystkie g³osowa³y za –
i w g³osowaniu, wynikiem 7 g³osów za, bez g³osów
przeciw, bez wstrzymywania siê od g³osu, popar³a
przyjêcie tej ustawy z poprawk¹, o której mówi-
³em. Dziêkujê bardzo.

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 Zaremba, proszê bardzo.
(Senator Krzysztof Zaremba: Ja, Panie Mar-

sza³ku, chcia³bym zabraæ g³os w toku dyskusji,
pytania nie mam.)

Dobrze, dziêkujê.
Wobec tego zaczynajmy.
Pan senator Cimoszewicz. Proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Dziêkujê bardzo.
Mam wra¿enie, ¿e od momentu, kiedy odeszliœ-

my od bardzo restrykcyjnego, tradycyjnego inter-
pretowania pojêcia „uniwersytet”, zaczynamy iœæ
w stronê œmiesznoœci. Mo¿e to jest kwestia indy-
widualnej wra¿liwoœci jêzykowej, ale dla mnie po-
jêcie „uniwersytet technologiczny” brzmi doœæ ko-
szmarnie. Ale to jest tylko taka sobie refleksja
ogólna.

Pytanie do pana senatora sprawozdawcy: dla-
czego ten uniwersytet ma siê nazywaæ „technolo-
giczny”? Wydaje mi siê, ¿e tradycyjne pojêcie „te-
chnika” mia³o szersze znaczenie, co poœrednio po-
twierdza fakt, ¿e z akademi¹ rolnicz¹ ³¹czy siê po-
litechnika, a nie politechnologia. Dlaczego wiêc to
nie mia³oby siê nazywaæ „uniwersytet technicz-
ny”, tylko „technologiczny”? Jakie jest racjonalne
wyjaœnienie? Dziêkujê.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, z uwag¹

wys³ucha³em w szczególnoœci pierwszej czêœci
wypowiedzi, poniewa¿ ju¿ w poprzedniej kadencji
toczyliœmy tutaj d³ugie debaty dotycz¹ce w³aœnie
tego zagadnienia. Senatorowie podnosili w szcze-
gólnoœci to, ¿e uniwersytet to jednak powinien byæ
ten uniwersytet pe³ny, z tymi wszystkimi kierun-
kami itd., i wielu z nas podziela³o ten pogl¹d. Sy-
tuacja jest jednak taka, ¿e art. 3 ustawy podpisa-
nej w sierpniu 2005 r. wprowadzi³ pewne katego-
rie uczelni i w ramach tych kategorii mamy w³aœ-
nie uniwersytet, tak zwany uniwersytet przymiot-
nikowy, a osobn¹ kategori¹ s¹ uniwersytety te-
chniczne i akademie. I byæ mo¿e lepsz¹ nazw¹ dla
uczelni, o której dzisiaj mówimy, by³aby nazwa
„uniwersytet techniczny”, ale zgodnie z ustaw¹
inne wymagania i inne kryteria stosuje siê wobec
uniwersytetu technicznego, a inne wobec uniwer-
sytetu przymiotnikowego. Dlatego nazwa „uni-
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wersytet technologiczny” lokuje tê uczelniê w gru-
pie tak zwanych uniwersytetów przymiotniko-
wych. Czy s³owo „technologiczny” jest odpowied-
nie, trudno mi powiedzieæ. Taka jest zgodna opi-
nia senatów tych dwóch dotychczasowych uczel-
ni, to znaczy politechniki i akademii rolniczej, za-
pewne przemyœlana i z jakimœ przekonaniem nam
przed³o¿ona.

Muszê powiedzieæ, ¿e nazwy, którymi dotych-
czas siê zajmowaliœmy, na przyk³ad „uniwersytet
przyrodniczy”, te¿ nie zawsze by³y tak jednoznacz-
ne i oczywiste, niemniej jednak nasza rola w tym
zakresie jest doœæ niezrêczna, poniewa¿ tak jak
w innych fragmentach ustawy nasza ingerencja
mog³aby byæ bardziej uzasadniona, tak tutaj wy-
daje siê, ¿e poszanowanie woli zainteresowanych
powinno jednak byæ nadrzêdne. To jest, tak jak
mówiê, moja opinia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rocki.

Senator Marek Rocki:
Panie Marsza³ku!
Chcia³bym zadaæ pytanie dotycz¹ce art. 7

ust. 7. Pan senator sprawozdawca, jeœli dobrze
s³ysza³em, coœ na ten temat mówi³. Chcia³bym za-
pytaæ, czy dobrze rozumiem, ¿e w³adze tego uni-
wersytetu bêd¹ mog³y sprawowaæ swe funkcje
przez cztery kadencje trwaj¹ce ³¹cznie szesnaœcie
lat? Dziêkujê.

(Weso³oœæ na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: To

znaczy, nie zmienimy w³adz…)

Senator Kazimierz Wiatr:
To znaczy… Panie Senatorze, Panie Marsza³ku,

rozmawialiœmy na ten temat. Sytuacja jest taka,
¿e w³adze, w myœl ust. 6 art. 7, s¹ powo³ywane, je-
œli dobrze pamiêtam, na nieca³e dwa lata…

(G³os z sali: Na rok.)
Na rok, tak. Na rok.
(G³os z sali: Ale te¿ nie na ca³y rok, tylko na…)
W³aœnie, to jest od 1 stycznia, wiêc… Nastêpnie

dwuletnia kadencja… Druga kadencja…
(G³os z sali: Trzyletnia.)
Trzyletnia. I jak rozumiem, te dwie nie bêd¹ wli-

czane, tak?
(G³os z sali: A do tego jeszcze…)
Jest to ca³kowicie zgodne z ustaw¹ z 2005 r.,

która reguluje te sprawy, a mianowicie mówi
o tym, ¿e okresu, kiedy w³adze s¹ mianowane, nie
wlicza siê, i mówi te¿ o tej kadencji niepe³nej. Ja

w tej chwili nie mam tej ustawy, ale pytaliœmy o to
pani¹ minister i jest to jak najbardziej zgodne
z ustaw¹, chocia¿ równie¿ w mojej opinii to budzi-
³o kontrowersje.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Zaj¹c, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Senatorze, z pañskiej wypowiedzi wyni-

ka³oby, ¿e istnieje pewna sprzecznoœæ zwi¹zana
z wejœciem w ¿ycie tej ustawy i czasem utworze-
nia uniwersytetu, kiedy rozpoczyna siê… Wspo-
mina³ pan o ewentualnej poprawce. Wydaje mi
siê, ¿e nie ma tutaj mowy o koniecznoœci popraw-
ki z tego wzglêdu, ¿e czym innym jest termin, kie-
dy wchodzi w ¿ycie ustawa, a czym innym ter-
min, w jakim tworzy siê uniwersytet. A wiêc nie
widzê tu ¿adnej rozbie¿noœci. Czy pan w tym za-
kresie podziela to stanowisko? Czym innym jest
czas wejœcia w ¿ycie ustawy, a czym innym dzieñ,
z jakim tworzy siê uniwersytet, co jest w art. 1
precyzyjnie okreœlone.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Senatorze! Panie Marsza³ku! Sytuacja

by³a taka, ¿e pierwotnie zapis w art. 1 ust. 1 mia³
dotyczyæ dnia 1 wrzeœnia 2008 r. Pojawi³ siê je-
dnak problem grupy osób przyjêtych na studia,
ale jeszcze niebêd¹cych studentami, niema-
j¹cych indeksu. W zwi¹zku z tym zachodzi³a po-
trzeba uregulowania sytuacji prawnej tej grupy
osób i to zapisano w art. 6 ust. 2, zdanie pierwsze.
Jak panowie rektorzy mówili, powodem bezpoœre-
dnim tej zmiany by³o to, ¿e osoby, które przez piêæ
lat studiowa³y na tych uczelniach, otrzyma³yby
dyplom innej uczelni. W zwi¹zku z tym przesuniê-
to moment powo³ania uniwersytetu na dzieñ
1 stycznia, ¿eby te dyplomy wydaæ zgodnie z okre-
sem studiowania. Je¿eli 1 stycznia… Proszê zwró-
ciæ uwagê, ¿e art. 6 mówi tak: z dniem utworzenia
uniwersytetu, a zatem art. 6 reguluje sytuacjê po
1 stycznia 2009 r. i w ust. 2, w zdaniu pierwszym,
odnosi siê do osób, których zbiór jest pusty, po-
niewa¿ w dniu 1 stycznia 2009 r. ju¿ nie bêdzie ta-
kich osób, które s¹ przyjête, ale nie s¹ studenta-
mi. Dlatego to zdanie jest trochê na wyrost, trochê
bez sensu, jednak negatywnych skutków praw-
nych, jeœli to zdanie pozostanie niezmienione, nie
bêdzie.

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: A wiêc rozumiem, ¿e
nie ma problemu i nie ma koniecznoœci poprawki
w tym zakresie?)

Muszê powiedzieæ, ¿e my w Senacie wielokrot-
nie dbaliœmy o pewn¹ klarownoœæ zapisów, przy
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czym nasze poprawki zwykle dotyczy³y sytuacji,
w których brak przecinka tudzie¿ jednej litery po-
wodowa³y niejasnoœæ przepisów, dbaliœmy tym
samym o pewn¹ czystoœæ jêzykow¹ czy prawn¹.
W sensie prawnym to zdanie nic nie zmienia, po-
prawia tylko zapis w zakresie pewnej elegancji
prawniczej.

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rachoñ, proszê bardzo.

Senator Janusz Rachoñ:

Panie Senatorze, moje pytanie jest w³aœciwie
bardziej do resortu, ale zapytam pana. W art. 7
jest mowa o tym, ¿e organy kolegialne i jednooso-
bowe podstawowych jednostek organizacyjnych
staj¹ siê organami kolegialnymi i jednoosobowy-
mi w tym nowo utworzonym uniwersytecie. To
jest zrozumia³e, poniewa¿ wszystkie uprawnienia
tak zwanych jednostek podstawowych przecho-
dz¹, to znaczy uprawnienia do doktoryzowania,
habilitacji, do prowadzenia kierunku studiów, co
wiêcej, ocena parametryczna równie¿. W zwi¹zku
z tym ja nie bardzo rozumiem pkt 5 w art. 7, który
mówi, ¿e kierownicy podstawowych jednostek or-
ganizacyjnych – jak rozumiem, to dziekani b¹dŸ
dyrektorzy instytutów z uprawnieniami akade-
mickimi – powo³uj¹ swoich zastêpców spoœród za-
stêpców kierowników podstawowych jednostek
organizacyjnych wybranych na kadencjê rozpo-
czynaj¹c¹ siê z dniem 1 wrzeœnia. Dlaczego ci pro-
dziekani nie staj¹ siê automatycznie prodzieka-
nami wydzia³ów na powstaj¹cym uniwersytecie,
a dziekani – tak? Co wiêcej, taki zapis sugeruje, ¿e
skoro oni powo³uj¹ spoœród zastêpców, to znaczy,
¿e nie wszystkich musz¹ powo³aæ.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Nie
musz¹.)

W zwi¹zku z tym, moim zdaniem, to jest abso-
lutnie niespójne.

I trzecia sprawa. Bardzo gor¹co popieram
wniosek zg³oszony tutaj poprzednio. Chodzi
o art. 7 pkt 7. Tu powinno byæ, ¿e kadencja, o któ-
rej mowa w ust. 6, czyli ta pierwsza kadencja, nie
wlicza siê do limitu dwóch kolejnych kadencji,
o którym jest mowa w ustawie o szkolnictwie wy¿-
szym. Mamy szereg precedensów, ¿e niepe³na ka-
dencja – a wiêc jest tu mowa o tej drugiej, gdzie s¹
ju¿ organy jednoosobowe z wyboru – wlicza siê do
tego limitu dwóch kolejnych, nastêpuj¹cych po
sobie kadencji, o których mowa w ustawie o szkol-
nictwie wy¿szym.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! W moim re-

feracie rzeczywiœcie umknê³o mi powiedzenie
o niezwykle istotnej rzeczy.

Chodzi o to, ¿e integracja tych dwóch uczelni
nastêpuje z poszanowaniem struktury na pozio-
mie wydzia³ów. To niezwykle u³atwia funkcjono-
wanie tej uczelni, poniewa¿ powoduje zachowanie
wszystkich uprawnieñ, oceny parametrycznej i ma
te¿ pewne dalsze skutki. S¹ te¿ zapisy mówi¹ce
o osobach, które maj¹ rozpoczête przewody do-
ktorskie. Dopatrzyliœmy siê, ju¿ troszkê post fa-
ctum i nie zd¹¿yliœmy zg³osiæ stosownej poprawki,
¿e nie ma tam nic na temat przewodów habilitacyj-
nych, co, przez pewn¹ symetriê, wymaga³oby je-
dnak zapisania. Skoro jest mowa o rozpoczêtych
przewodach doktorskich, to podobnie powinna
byæ mowa o rozpoczêtych przewodach habilitacyj-
nych. Tego nie ma, a wiemy, ¿e nowa uczelnia bê-
dzie posiada³a dziewiêæ takich uprawnieñ.

Jeœli chodzi o art. 7 ust. 5, o który pan senator
pyta³, to wydaje mi siê, ¿e powinniœmy siê zgodziæ
ze s³usznoœci¹ zastrze¿eñ pana senatora, bo to
nawet nie by³o pytanie. Widaæ, ¿e jest tu pewna
niekonsekwencja. Nie wiem, czy nie nale¿a³oby
tutaj zg³osiæ stosownych poprawek, ale to ju¿…

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

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ja mam pytanie odnoœnie do

powo³ania pierwszego rektora. Tutaj jest trochê
nieszczêœliwa sytuacja, ¿e uniwersytet tworzony
jest 1 stycznia, a minister powo³uje rektora na rok.
Kadencja normalnie, to znaczy: inaczej powo³ane-
go rektora, zaczyna siê we wrzeœniu. I powstanie
problem, co zrobiæ po roku, co robiæ do 1 wrzeœnia?
Chyba ¿e ta kadencja, na któr¹ zostanie powo³any
pierwszy rektor, nie bêdzie trwa³a przez rok. Jak
ten problem widzia³a komisja, jak bêdzie on roz-
wi¹zany?

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, trzeba po-

wiedzieæ, ¿e art. 7 ust. 2 jest nadmiarowy, ponie-
wa¿ jest to dok³adne powtórzenie ustawy o szkol-
nictwie wy¿szym i stosowne opinie naszego Biura
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Legislacyjnego to potwierdzaj¹. Podobnie jest
z ust. 8. Sytuacja jest taka, ¿e pierwszego rektora
powo³uje siê na okres od 1 stycznia 2009 r. do
31 sierpnia…

(Senator Edmund Wittbrodt: Którego roku?)
…roku nastêpuj¹cego po roku akademickim,

w którym uniwersytet zosta³ utworzony.

Senator Edmund Wittbrodt:
Czyli to bêdzie 2010 r. i wobec tego minister nie

powo³uje, tak jak jest to powiedziane w ustawie –
Prawo o szkolnictwie wy¿szym, na rok, tylko na
rok plus parê miesiêcy. Jak to jest?

Senator Kazimierz Wiatr:
Myœlê, ¿e powinniœmy poprosiæ o wsparcie na-

szych legislatorów, ale mo¿na to traktowaæ jako
pewne specjalne zapisy, które s¹ ponad zapisami
ogólnymi.

(Senator Edmund Wittbrodt: Ale tego nie ma.)
Ust. 6 mówi wyraŸnie o pierwszej i drugiej ka-

dencji, wiêc mo¿na to uznaæ za zapis szczegó³owy
odnosz¹cy siê do tej konkretnej sprawy.

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

Senator Ryszard Górecki:
Podzielam zastrze¿enia panów senatorów, któ-

rzy ostatnio siê wypowiadali. Ale chcia³bym zadaæ
pytanie, poniewa¿ te¿ mam pewien dyskomfort
w zwi¹zku z t¹ nazw¹ „uniwersytet technologicz-
ny”. Przecie¿ s¹ to uczelnie, z których jedna by³a
uczelni¹ typowo rolnicz¹, o charakterze przyro-
dniczym, a druga uczelni¹ politechniczn¹, a wiêc
typowo techniczn¹. Dlatego mam pytanie: dlacze-
go nie rozwa¿ono, i czy my nie powinniœmy jednak
tego rozwa¿yæ, nadania jej nazwy „uniwersytet te-
chnologiczno-przyrodniczy” lub „uniwersytet
przyrodniczo-techniczny”?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Oczywiœcie w tym momencie rozpoczêlibyœmy

dyskusjê akademick¹, bo tu siê otwiera worek
z pomys³ami. Myœlê, ¿e pewn¹ okolicznoœci¹ ³ago-
dz¹c¹ jest to, ¿e w akademiach rolniczych, na

Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie kszta³ci siê
in¿ynierów. I byæ mo¿e to jest ta okolicznoœæ, ze
wzglêdu na któr¹ znaleziono tak¹ nazwê. Ale
oczywiœcie, tak jak mówiê, to jest polemika, która
mo¿e byæ d³ugotrwa³a i ró¿ne pogl¹dy mog¹ byæ tu
uprawnione. Muszê powiedzieæ, ¿e jednak powin-
niœmy uszanowaæ wolê autorów, chyba ¿e uzna-
my, tak jak powiedzia³ pan senator zadaj¹cy pier-
wsze pytanie, ¿e ta nazwa albo absolutnie nie
przystaje do ¿ycia, albo jest dziwaczna. W takich
sytuacjach, jak uwa¿am, powinniœmy to zakwe-
stionowaæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Rotnicka, proszê bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie Senatorze

Sprawozdawco! Przys³uchuj¹c siê tej dyskusji
dotycz¹cej powo³ania nowego uniwersytetu, od-
noszê wra¿enie, ¿e ta ustawa nie jest w pe³ni
przygotowana i zbyt du¿o jest w niej niejasnoœci,
spraw do przedyskutowania. Przychylam siê do
wypowiedzi senatora Góreckiego i senatora Ci-
moszewicza, ¿e „uniwersytet technologiczny”
wzi¹³ siê najprawdopodobniej z przeniesienia
z jêzyka angielskiego technology…

(SenatorJanuszRachoñ:Universityof technology.)
Tak. Dla mnie technologia jest sposobem pro-

dukcji. A wiêc czy mamy produkowaæ in¿ynie-
rów? Wed³ug mnie winien to byæ uniwersytet te-
chniczny b¹dŸ przyrodniczo-techniczny. To jest
moja opinia w tej materii.

Nie widzê przeszkód, i¿by sprawê nazwy tego
nowo powo³ywanego uniwersytetu przedyskuto-
waæ ze œrodowiskiem senackim obydwu uczelni.
Myœlê, ¿e równie¿ nie stanie nic na przeszkodzie,
¿eby tê ustawê ponownie rozpatrzyæ na posiedze-
niu wrzeœniowym. By³by to czas na konsultacje ze
szczeciñskim œrodowiskiem naukowym, a jedno-
czeœnie na dopracowanie ustawy tak, ¿eby nie bu-
dzi³a zastrze¿eñ od stron prawnej, formalnej i me-
rytorycznej. Nie powinniœmy siê w³aœciwie zga-
dzaæ na to, co nas niepokoi. Taki wniosek sta-
wiam. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.

Senator Kazimierz Wiat:
Pani Senator! Pani Minister! Przepraszam, ¿e

nie zwróci³em siê do pani minister w poprzednich
moich wyst¹pieniach.
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Pani Senator, sprawa jest bardziej z³o¿ona, po-
niewa¿ Senat ma trzydzieœci dni na ustosunko-
wanie siê do ustawy. Ustawa jest z dnia 25 lipca
i do 25 sierpnia musimy zaj¹æ stanowisko, bo jeœli
go nie zajmiemy, to jest to traktowane jako przy-
zwolenie i ustawa idzie do pana prezydenta. Mo-
¿emy oczywiœcie ustawê odrzuciæ w ca³oœci i wte-
dy zyskujemy ten czas, o którym pani senator po-
wiedzia³a. Powstaje tylko pytanie, czy Sejm przy-
jmie nasze argumenty i nasz¹ decyzjê.

Jest du¿e zniecierpliwienie œrodowiska w tej
sprawie, widaæ to by³o na spotkaniu komisji.
Dzieli³em siê tym przy okazji omawiania tej doœæ
oczywistej poprawki, któr¹ zg³osiliœmy. Widaæ, ¿e
ta ustawa by³a bardzo dynamicznie przetwarzana
w Sejmie, ¿e by³y pewne zmiany, ale szczegó³owe
rozstrzygniêcia pozostawiam ocenie pañstwa.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pani senator Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Je¿eli pan marsza³ek pozwoli i pan równie¿, to

uzupe³niê. Owszem, takie dyskusje tocz¹ siê
w œrodowiskach akademickich. Przyk³adem jest
tak¿e Akademia Rolnicza w Poznaniu, która doœæ
szeroko dyskutowa³a nad swoj¹ nazw¹. Dlatego
sta³abym jednak na stanowisku, ¿eby ta uchwa³a
powo³uj¹ca uczelniê wy¿sz¹, która ma kszta³ciæ
ludzi œwiat³ych, dbaj¹cych tak¿e o jêzyk, o to, co
maj¹ powiedzieæ, jednak mia³a inny kszta³t. Tak
¿e podtrzymujê swoje stanowisko.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Senator, ja w swojej odpowiedzi pokaza-

³em tylko pewne mo¿liwoœci prawne w tym zakre-
sie, nie odnosz¹c siê do meritum.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Nie widzê wiêcej chêtnych do zadawania pytañ.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister nauki i szkol-
nictwa wy¿szego.

W naszym posiedzeniu uczestniczy podsekre-
tarz stanu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego, pani Prawelska-Skrzypek.

Bardzo proszê o zabranie g³osu.
Jednoczeœnie chcia³bym pañstwu senatorom

przypomnieæ, ¿e gdybyœmy chcieli coœ zrobiæ, to

musia³yby wp³yn¹æ wnioski legislacyjne, które
dotychczas nie wp³ynê³y, równie¿ od pani sena-
tor.

(Senator Edmund Wittbrodt: Ale jeszcze bêdzie
dyskusja.)

Tak, tak.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Proszê pozwoliæ na wstêpie na tak¹ bardziej

ogóln¹ uwagê, która dotyczy konsolidacji uczelni.
Proces konsolidacji uczelni w Polsce jest po¿¹da-
ny i nieunikniony, ale jednoczeœnie bardzo trud-
ny. Znana mi jedyna udana konsolidacja, sprzed
wielu lat, do dzisiaj jeszcze nie jest pe³na. Szuka-
j¹c uzasadnienia konsolidacji… Dlaczego jest ona
po¿¹dana? Z ró¿nych powodów. Przede wszyst-
kim zwi¹zane jest to z sytuacj¹ demograficzn¹
i ogromnym, bardzo dynamicznym spadkiem licz-
by studentów, co si³¹ rzeczy odbija siê na kondycji
uczelni. W zwi¹zku z tym dzia³ania zwi¹zane
z konsolidacj¹ s¹ bardzo uzasadnione.

Drugi argument, który ma inny charakter, do-
tyczy drugiego bieguna, to znaczy w bardzo istot-
ny sposób zmieniaj¹cych siê warunków kszta³ce-
nia, poniewa¿ z roku na rok, a w najbli¿szych la-
tach dynamika zmian bêdzie naprawdê trudna do
wyobra¿enia, zmienia siê jakoœæ infrastruktury
dydaktycznej i badawczej, co oznacza, ¿e w szyb-
kim tempie poprawia siê stan infrastruktury. To
jest dla nas du¿ym wyzwaniem, ¿eby maksymal-
nie efektywnie wykorzystaæ zarówno tê w³aœnie
odnowion¹ infrastrukturê dydaktyczn¹, jak i in-
frastrukturê badawcz¹, która ma to do siebie, ¿e
w bardzo krótkim czasie siê zu¿ywa. St¹d procesy
konsolidacyjne, zreszt¹ niekoniecznie maj¹ce ta-
ki wymiar formalny, ale przebiegaj¹ce w ró¿ny
sposób, takie porozumienia zawierane w celu lep-
szego wykorzystania infrastruktury, s¹ bardzo
po¿¹dane.

Ten rodzaj konsolidacji, takiej instytucjonal-
nej, jak wspomnia³am, jest bardzo trudny. Wie-
my, jak s¹ trudne, i tutaj pani senator o tym wspo-
mnia³a, sytuacje, gdy nastêpuje zmiana nazwy,
bo ju¿ to budzi bardzo du¿e kontrowersje, a co do-
piero takie, gdy spo³ecznoœci dwóch uczelni decy-
duj¹ siê na stworzenie jednego bytu. Wtedy op-
rócz ró¿nych kwestii osobowych, które maj¹ du¿e
znaczenie, s¹ tak¿e takie kwestie bardziej senty-
mentalne, zwi¹zane z pewn¹ to¿samoœci¹ uczelni
i w³aœnie z tym, zreszt¹ ta dyskusja tutaj siê poja-
wi³a, ¿e czêœæ studentów wy¿szych lat kwestionu-
je to, zastanawia siê, czy chce byæ dzisiaj absol-
wentami w³aœnie uniwersytetu, podczas gdy byli
studentami politechniki czy akademii rolniczej.
Jest to decyzja, jak mówiê, bardzo trudna, wiêc
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tym bardziej godne podkreœlenia jest to, ¿e doœæ
d³ugo trwaj¹cy proces zakoñczy³ siê tak¹ jedno-
znaczn¹ opini¹ senatu jednej uczelni i niemal¿e
jednoznaczn¹ senatu drugiej uczelni co do tego,
¿eby jednak po³¹czyæ siê w jeden wiêkszy orga-
nizm. Ja chcê, ¿ebyœcie pañstwo, jak bêdziecie
podejmowaæ decyzjê, zechcieli pamiêtaæ, ¿e to jest
rzeczywiœcie bardzo trudny proces, i doceniæ to,
¿e w zasadzie decyzja jest wynikiem w³aœnie kon-
sensusu w tych obu spo³ecznoœciach.

Ten konsensus dotyczy te¿ nazwy uczelni. Tê
kwestiê dyskutowaliœmy na posiedzeniach komi-
sji zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, gdzie pano-
wie rektorzy mówili, ¿e oni wiedz¹, ¿e spe³niaj¹
warunki, aby uczelnia nosi³a nazwê uniwersytetu
technicznego, bo maj¹ odpowiedni¹ iloœæ upra-
wnieñ, ale w³aœnie w wyniku tych dyskusji ogól-
nouczelnianych i dyskusji w senatach osi¹gnêli
konsensus co do przyjêcia tej nazwy „uniwersytet
technologiczny”. Tak ¿e tym t³umaczê, dlaczego
taka nazwa, a nie inna. Chcê te¿ zauwa¿yæ, ¿e nie
jest tak, ¿ebyœmy tej kwestii nie podnosili: naj-
pierw w dyskusjach z uczelniami, póŸniej z pos³a-
mi i senatorami w komisjach.

Jesli chodzi o kwestiê, tak¿e budz¹c¹ kontro-
wersje, okresów pe³nienia funkcji rektora, to usta-
wa mówi, zreszt¹ pan senator przywo³ywa³ ten za-
pis, czyli art. 19 ust. 4, ¿e kadencja pierwszego po-
wo³anego rektora trwa do 31 sierpnia roku nastêp-
nego po roku akademickim, w którym uczelnia jest
utworzona. Czyli to rzeczywiœcie bêdzie znaczy³o,
¿e ta pierwsza kadencja bêdzie trwa³a pó³tora ro-
ku. Potem odbêd¹ siê wybory i bêdzie wybrany re-
ktor na nastêpne pó³tora roku. Wobec tego pkt 6
w art. 7 jest w pe³ni zgodny z ustaw¹.

W¹tpliwoœci pana senatora Rockiego co do tego
mo¿liwego bardzo d³ugiego okresu nie s¹ uzasa-
dnione, poniewa¿ to bêdzie dwa razy po cztery lata
po zakoñczeniu tej sytuacji, czyli osiem lat. I jeœli
siê za³o¿y, ¿e ten rektor powo³any przez ministra,
a póŸniej wybrany na pó³tora roku, to by³by to ten
sam cz³owiek, który póŸniej jeszcze dwa razy bê-
dzie wybrany – mo¿na wyobraziæ sobie coœ takiego
– to w sumie maksymalnie móg³by byæ rektorem
jedenaœcie lat. Ale pamiêtajmy, ¿e to jest kilka po-
dejœæ: najpierw powo³anie na pó³tora roku, potem
wybory na pó³tora roku, potem wybory na cztery
lata i ewentualnie reelekcja na kolejne cztery lata.
Ale za ka¿dym razem mamy jednak wybór.

Je¿eli chodzi o art. 7 pkt 5, to zwracam uwagê,
¿e tutaj dochodzi tak¿e do po³¹czenia jednostek
organizacyjnych uczelni. Ustawa reguluje kwe-
stie dotycz¹ce rektora, ale nie reguluje kwestii do-
tycz¹cych ni¿szych poziomów. Tak ¿e to te¿ jest
kwestia pewnego konsensusu i porozumienia siê,
¿eby uregulowaæ sprawy wyborów na tych ni¿-
szych poziomach, czyli tam, gdzie dotyczy to je-
dnostek organizacyjnych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z artyku³em… zaraz zobaczymy, któ-

rym… 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.

Pan senator Wiatr, proszê bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Bardzo krótkie pytanie.
Pani Minister, tu jest pewna niespójnoœæ, po-

niewa¿ w art. 6 ust. 3 jest powiedziane, ¿e podsta-
wowe jednostki organizacyjne obu uczelni staj¹
siê podstawowymi jednostkami organizacyjnymi
nowej uczelni. I nie ma tutaj mowy o tym, ¿eby
którekolwiek wydzia³y siê ze sob¹ ³¹czy³y, co by
uzasadnia³o zapis art. 7 ust. 5. Widaæ wiêc tutaj
jednak niespójnoœæ tych dwóch zapisów. Bo gdy-
by rzeczywiœcie tak by³o, jak pani minister powie-
dzia³a, to wtedy nie powinno byæ ust. 3 w art. 6,
a ust. 5 w art. 7 mia³by sens. Wspó³istnienie obu
tych zapisów jest… Bo mówimy nie o jednostkach
uczelni w ogóle, tylko o podstawowych jedno-
stkach, którymi najczêœciej s¹ wydzia³y. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek:
Rozumiem, ¿e w art. 6 ust. 3 jest zasada, ¿e

podstawowe jednostki organizacyjne staj¹ siê
podstawowymi jednostkami organizacyjnymi
uniwersytetu. Wprowadzenie ust. 5 w art. 7
wskazuje, ¿e w sytuacjach, gdyby by³y powtórzo-
ne te jednostki, jest przewidziany taki tryb wybo-
ru w³adz takich jednostek. Ja jestem w stanie tak
to zrozumieæ, ¿e w sytuacji, kiedy jest taki wariant
jak w ust. 3 art. 6, czyli ¿e podstawowe jednostki
staj¹ siê podstawowymi jednostkami uniwersyte-
tu, nie mamy w¹tpliwoœci. Trzeba jednak przewi-
dzieæ tak¹ sytuacjê, ¿e jednostki zechc¹ siê po-
³¹czyæ, ¿eby móc skonsumowaæ efekty po³¹cze-
nia, na przyk³ad takie, ¿e do tej pory nie by³o pew-
nych uprawnieñ, a po po³¹czeniu jednostek mo¿-
na uzyskaæ te uprawnienia, ale ju¿ s¹ wybrane
w³adze tych jednostek. Wobec tego przewidziano
takie rozwi¹zanie, ¿eby by³o wiadomo, co zrobiæ,
gdy dwie jednostki bêd¹ chcia³y siê po³¹czyæ.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rachoñ by³ pierwszy, senator Wit-

tbrodt drugi, senator Rocki trzeci.
(Senator Janusz Rachoñ: Pierwszy by³ senator

Wittbrodt.)
Tak? To proszê bardzo.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja wracam do mojego pytania. Bo pani mini-

ster powiedzia³a, ¿e pierwszy rektor bêdzie dzia³a³
pó³tora roku. Ale w ustawie – Prawo o szkolnictwie
wy¿szym jest zapis, ¿e rektora powo³uje minister
na okres jednego roku. Wobec tego, który przepis
pani minister bêdzie musia³a z³amaæ?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek:
Ale jednoczeœnie w art. 19 ust. 4 ustawy jest za-

pis, ¿e kadencja trwa do 31 sierpnia roku nastê-
puj¹cego po roku akademickim, w którym uczel-
nia zosta³a utworzona.

Senator Edmund Wittbrodt:
Ale mówimy o dwóch ró¿nych ustawach. W tej

chwili jest mowa o ustawie o utworzeniu uniwer-
sytetu zachodniopomorskiego, a ja mówiê o usta-
wie – Prawo o szkolnictwie wy¿szym. Jak pogodziæ
to, co jest tutaj, z tym, co jest w ustawie – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Lex
specialis derogat legi generali.)

…gdzie mówi siê, ¿e rektora powo³uje minister,
ale na okres jednego roku?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek:

Ja tkwiê w przekonaniu, ¿e ten termin do
31 sierpnia nastêpnego roku akademickiego po
utworzeniu uczelni jest w³aœciwym terminem. Bo
nie mo¿emy powiedzieæ: jeden rok. Je¿eliby uni-
wersytet zosta³ utworzony, na przyk³ad, w kwiet-
niu czy w maju, to dla sprawnego zarz¹dzania

uczelni¹ to powo³anie musi jednak rozpocz¹æ siê
od nowego roku akademickiego.

(Senator Janusz Rachoñ: Ale nie mo¿e byæ
sprzeczne z ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Nie, lex specialis derogat legi generali, wiêc tu
mamy szczególny przypadek tej ustawy.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego Gra¿yna Prawelska-
-Skrzypek: Tak.)

Dobrze.
To teraz senator Rachoñ, proszê bardzo.

Senator Janusz Rachoñ:

Pani Minister, czy pani jest naprawdê pewna,
¿e jakieœ jednostki bêd¹ chcia³y siê ³¹czyæ? To po-
ci¹gnie za sob¹ daleko id¹ce konsekwencje
z dniem 1 stycznia 2009 r. Najpierw zapisujemy,
¿e one przenosz¹ wszystkie uprawnienia, co jest
niezmiernie istotne, a jak siê po³¹cz¹, to zmienia
to w ogóle postaæ rzeczy – trzeba wyst¹piæ do rady
g³ównej, do centralnej komisji, do PKA itd. Nie
wiem, z jakiego tytu³u one bêd¹ siê ³¹czyæ, czy
z tytu³u prowadzenia nietypowego kierunku stu-
diów, czy uzyskania uprawnieñ. Ale, jak wiemy,
tego siê nie da zrobiæ w ci¹gu jednego miesi¹ca,
to jest d³ugotrwa³y proces. A w zwi¹zku z tym,
w moim przekonaniu, ja przynajmniej tak to ro-
zumiem, w projekcie tej ustawy zapisano, ¿e te
jednostki obydwu uczelni staj¹ siê jednostkami
nowo powo³anego uniwersytetu. Przez pierwszy
rok jeszcze nic siê nie dzieje, one mog¹ sk³adaæ
wnioski itd., ale efekt ewentualnego po³¹czenia
bêdzie niestety póŸniej. To jest bardzo istotna
kwestia. Tak ¿e ja myœlê, ¿e trzeba po prostu
wnieœæ te poprawki, dlatego bêdê sk³ada³ legisla-
cyjne wnioski.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek:

Nie jestem pewna, nie wiem, to jest moja inter-
pretacja, byæ mo¿e zbyt szybka, bo jak siê jeszcze
raz teraz przygl¹dam tym zapisom, to myœlê, ¿e to
by³a nadinterpretacja. Nie mam ¿adnego sygna³u
w tej kwestii, ale rzeczywiœcie uzyskanie upra-
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wnieñ jest… No to siê musi odbywaæ w okreœlo-
nym trybie.

Wracaj¹c jeszcze do art. 6 ust. 3., chcia³abym
tylko zwróciæ uwagê na to, ¿e on dotyczy
jednostek, tego, ¿e podstawowe jednostki, jedne
czy drugie, staj¹ siê czêœciami uniwersytetu.
W art. 7 w pkcie 5 natomiast mówimy tylko o w³a-
dzach tych jednostek, o kierownikach, bo
w art. 6 nie by³o o tym mowy. I tutaj chodzi o to, ¿e
kierownicy, którzy zostali wybrani, bêd¹ po pro-
stu pe³nili swoje funkcje i powo³aj¹ zastêpców
spoœród zastêpców. Tak ¿e ja interpretowa³abym
to w ten sposób, w art. 6 mówimy tylko o jedno-
stkach organizacyjnych, a w art. 7 o kierowni-
kach podstawowych jednostek organizacyjnych.
O ile ustawa jasno reguluje sprawy dotycz¹ce re-
ktora, o tyle nie odnosi siê do innych w³adz uczel-
nianych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rocki.

Senator Marek Rocki:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, chcia³bym zapytaæ o dwie kwe-

stie. Po pierwsze, chcia³bym wróciæ do tego,
o czym mówi³ senator sprawozdawca. Mianowicie
w art. 6 w ust. 1 w pkcie 4 mówi siê o tym, ¿e oso-
by, które wszczê³y przewody doktorskie w akade-
mii i na politechnice, kontynuuj¹ wszczête prze-
wody. Dlaczego w ustawie nie mówi siê nic
o wszczêtych przewodach habilitacyjnych i proce-
durach profesorskich? Czy nie ma wszczêtych
przewodów, czy te¿ z jakiegoœ powodu zosta³o to
po prostu pominiête?

I drugie pytanie, dotycz¹ce minimów kadro-
wych do prowadzenia kierunków studiów.
Spoœród prowadzonych dotychczas w akademii
i politechnice kierunków studiów dwa kierunki
s¹ identyczne: ochrona œrodowiska i towaro-
znawstwo, a kolejne dwa stosunkowo podobne.
I wiem z doœwiadczenia, ¿e w takich przypad-
kach na uczelniach, które s¹ geograficznie blis-
ko siebie, bywa tak, ¿e te same osoby s¹ uwzglê-
dniane w minimach kadrowych w dwóch ró¿-
nych jednostkach organizacyjnych, a w tym wy-
padku s¹ to dwie ró¿ne uczelnie. Czy minister-
stwo bada³o, czy nie zachodzi tutaj ten przypa-
dek? Bo po po³¹czeniu mog³oby siê okazaæ, ¿e je-
œli s¹ to te same osoby, to uczelnia, wydzia³,
utraci uprawnienia, bo straci minimum kadro-
we. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek:
Dziêkujê.
Je¿eli chodzi o przewody habilitacyjne, ewen-

tualnie wszczête postêpowania o tytu³, w³adze
obu uczelni nie sygnalizowa³y nam tego problemu
jako istotnego. Tyle mogê powiedzieæ. I w zwi¹zku
z tym my tego nie uwzglêdniliœmy, a rektorzy tak-
¿e nie domagali siê uwzglêdnienia tego problemu.
A muszê powiedzieæ, ¿e obaj rektorzy byli bardzo
czynni w przygotowywaniu tych ustaw.

Je¿eli chodzi o uprawnienia dydaktyczne, to
rzeczywiœcie w wiêkszych oœrodkach akademic-
kich takie powi¹zania maj¹ miejsce. Wydaje siê
jednak, ¿e w tym wypadku nie ma tego zagro¿e-
nia. My przegl¹daliœmy, mo¿e nie liczyliœmy a¿ tak
dok³adnie, do jednego pracownika, ale przyjrze-
liœmy siê przynajmniej tym podstawowym kwe-
stiom. Ja chcê powiedzieæ tylko tyle, ¿e obie uczel-
nie s¹ mocnymi jednostkami, maj¹ siln¹, liczn¹
kadrê, a nie na pograniczu minimum, to znaczy
nie na styk. Tak ¿e nie s¹dzê, ¿eby w tej kwestii by-
³y jakieœ k³opoty. Ale, tak czy inaczej, jeœli siê po-
jawi¹ jakiekolwiek sygna³y, ¿e coœ jest nie tak, te
uprawnienia dydaktyczne trzeba bêdzie zweryfi-
kowaæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Knosala.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym wróciæ jeszcze do sprawy nazw.

Otó¿ z dzisiejszej debaty mo¿na by wywniosko-
waæ, i¿ nale¿a³oby opracowaæ jakieœ nazwy stan-
dardowe czy jakiœ katalog nazw zalecanych albo
nazw dopuszczalnych. Przyznam siê, ¿e kiedyœ
pracowa³em zawodowo nad ujednoliceniem nazw
jednostek hutniczych w Polsce, po kilkudziesiê-
ciu latach… Otó¿ bywa³o tak, ¿e ta sama jedno-
stka mia³a piêæ ró¿nych nazw. I teraz w przypad-
ku uczelni moglibyœmy tego unikn¹æ na tym eta-
pie, bo potem bêdzie o wiele trudniej.

I drugie pytanie. Pani minister powiedzia³a, ¿e
mog¹ zachodziæ ró¿ne procesy konsolidacyjne. Na
posiedzeniu komisji mówi³a pani, i¿ w minister-
stwie trwaj¹ w³aœnie prace nad tymi procesami.
Czy móg³bym zapytaæ, jakie procesy konsolida-
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cyjne s¹ brane pod uwagê. Bo znany jest mi pe-
wien przyk³ad w naszym kraju, byæ mo¿e zdradzê
to w przededniu og³oszenia, i¿ powstanie tak zwa-
na sieæ uczelni, w sumie bêdzie ich osiem. Jakie
warianty konsolidacyjne, jakie procesy s¹ uw-
zglêdniane? Dziêkujê bardzo.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek:
Bardzo dziêkujê.
Kwestia opracowania nazw standardowych czy

te¿ katalogu nazw. Ustawa mówi w³aœciwie tylko
kiedy mo¿e byæ uniwersytet, ¿e tak powiem, przy-
miotnikowy, kiedy uniwersytet techniczny i kiedy
uniwersytet pe³ny. Wiemy te¿, w jakich sytua-
cjach uczelnia mo¿e mieæ tytu³ akademii. Ale jest
to do rozwa¿enia. Obawia³abym siê tylko tego, ¿e
mo¿emy siê spotkaæ z zarzutem jakiejœ nadmier-
nej regulacji, podczas gdy chcielibyœmy jednak to
deregulowaæ, zakreœlaæ tylko pewne ramy, ¿eby
uczelnie same wybiera³y sobie nazwy. Wiem te¿,
¿e przy okazji debaty w sprawie uniwersytetu rol-
niczego, jedynego zreszt¹, ta kwestia by³a tu dys-
kutowana. I w³aœnie to usztywnienie dotycz¹ce li-
czby uprawnieñ wskazuje, jaka mo¿e byæ nazwa
tego uniwersytetu, a to sprawia, ¿e na przyk³ad
uniwersytety rolnicze czêsto maj¹ trudnoœci, ¿eby
zebraæ cztery uprawnienia w zakresie nauk rolni-
czych. Równie¿ uczelnie pedagogiczne maj¹
ogromne trudnoœci, bo nie mog¹ znaleŸæ nawet
czterech uprawnieñ o charakterze pedagogicz-
nym, ¿eby nazwaæ siê uniwersytetem pedagogicz-
nym i w zwi¹zku z tym staj¹ siê uniwersytetami
przyrodniczo-humanistycznymi czy humanisty-
czno-przyrodniczymi. A wiêc jest to pewien pro-
blem, tak ¿e rzeczywiœcie mogê pañstwa zape-
wniæ, ¿e spróbujemy teraz o tym pomyœleæ, tym
bardziej, ¿e pracujemy nad nowelizacj¹ ustawy.

Je¿eli chodzi o warianty konsolidacji, te sieci
uczelni w³aœciwie mog¹ siê tworzyæ. Oczywiœcie
s¹ te¿ problemy, i to zarówno je¿eli chodzi o sieci
uczelni, jak i jednostki naukowe. Tworzenie sieci
w sensie ideowym, jest koncepcj¹ bardzo atrak-
cyjn¹ i to zarz¹dzanie sieciowe, czyli budowanie
sieci, zmienianie struktur, jest bardzo promowa-
ne. Ale ju¿ du¿o trudniej… Te sieci sprawdzaj¹ siê
po prostu w realizacji. Dla nas w tej chwili bardzo
istotne jest to, ¿eby po³o¿yæ nacisk na maksymal-
ne, efektywne wykorzystanie posiadanych zaso-

bów. Dlatego sprzyjamy takim procesom zwi¹za-
nym na przyk³ad z budowaniem wspólnych bib-
liotek, podpisywaniem porozumieñ co do wspól-
nego u¿ytkowania specjalistycznych laborato-
riów i specjalistycznego sprzêtu. Chocia¿ to nie
jest proces konsolidacji, o jakim tutaj mówimy, to
rzeczywiœcie pozwala on efektywnie wykorzysty-
waæ zasoby.

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

i Szkolnictwa Wy¿szego Gra¿yna Prawelska-
-Skrzypek: Aha, przepraszam bardzo, proszê po-
zwoliæ mi powiedzieæ jeszcze jedno.)

Tak, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek:
Bardzo istotne jest te¿ ³¹czenie zasobów w celu

uzyskiwania uprawnieñ i prowadzenia na przy-
k³ad studiów doktoranckich przez jednostki nau-
kowe i jednostki uczelniane. Obecnie ustawa mó-
wi, ¿e tylko jednostki uczelni wy¿szej mog¹ pro-
wadziæ studia doktoranckie. I wydaje siê, ¿e ten
potencja³ jednostek badawczo-rozwojowych,
a przede wszystkim instytutów akademii nauk
nie jest w pe³ni wykorzystywany. My obserwuje-
my, ¿e dochodzi do takich porozumieñ. Interesu-
j¹cym przypadkiem porozumienia jest te¿ tworze-
nie takich œrodowiskowych studiów doktoran-
ckich, na przyk³ad w Poznaniu. Tych inicjatyw
jest wiêcej, niemniej do tej pory wygl¹da³o to w ten
sposób, ¿e ka¿dy z ³¹cz¹cych siê podmiotów po-
siada³ uprawnienia do wspólnego prowadzenia
studiów doktoranckich. Bardzo mo¿liwe, ¿e bê-
dziemy próbowali znaleŸæ tutaj jakieœ rozwi¹zanie
bardziej konsolidacyjne, ale na razie jeszcze po-
szukujemy takich rozwi¹zañ.

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

Senator Ryszard Górecki:
Ja jestem wielkim zwolennikiem konsolidacji

rozproszonego potencja³u naukowego, bo sam te-
go doœwiadczy³em w Olsztynie. Jesteœmy œwiad-
kami wielu luk prawnych w tej ustawie, ale te¿
chcê podzieliæ opiniê ministerstwa prezentowan¹
przez pani¹ minister, ¿e jednak nie powinniœmy
przeszkadzaæ, bo to jest trudna praca.
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Czy tych problemów, o których wiele tutaj po-
wiedziano w trakcie dyskusji czy zadawania py-
tañ, nie mo¿na bêdzie w przysz³oœci rozwi¹zaæ
dziêki autonomii uczelni? Przecie¿ uczelnia bê-
dzie mia³a spore prawa autonomiczne, i chyba
jest szansa, ¿e sama bêdzie mog³a to rozwi¹zaæ,
a my nie powinniœmy hamowaæ tego procesu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek:
Rzeczywiœcie, myœlê, ¿e w jakimœ sensie pew-

ne kwestie mo¿na bêdzie rozstrzygn¹æ w ten
sposób.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Pañczyk-Pozdziej.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:
Pani Minister, ja jeszcze w kwestii nazewni-

ctwa. Czêœciowo pan senator Knosala tê sprawê
ju¿ wy³uszczy³. Bo spór, który tutaj rozgorza³, do-
tyczy³ w zasadzie wy³¹cznie natury jêzykowej. Je-
œli dbamy o poprawnoœæ jêzykow¹, o precyzjê jêzy-
kow¹ w mowie potocznej, to tym bardziej powin-
niœmy o to dbaæ w sferze nazewnictwa. I tu nie
chodzi o konsensus, o którym pani mówi³a, tylko
w³aœciwie o brak poprawnoœci w nowej formule
uczelni. Nikt nie neguje tego, ¿e uczelnia oferuje
to, co oferuje, tylko czy nowa nazwa uczelni jest
do tego adekwatna, a ta wydaje siê niezbyt popra-
wna.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek:

Ja chcê podtrzymaæ to, co mówi³am. My dysku-
towaliœmy o tym dwukrotnie na posiedzeniach

komisji sejmowej i senackiej, i obecni tam rekto-
rzy zapewniali nas, ¿e rozwa¿ali nazwê „uniwersy-
tet techniczny”, poniewa¿ spe³niaj¹ warunki, wy-
¿sze wymagania, ale nie by³o na to zgody spo³ecz-
noœci tych uczelni.

Ja mo¿e powiem, je¿eli pañstwo pozwol¹, jakie-
go rodzaju uprawnienia maj¹ te uczelnie. Je¿eli
chodzi o akademiê rolnicz¹, posiada ona upra-
wnienia do nadawania stopnia doktora w oœmiu
dziedzinach: agronomii, in¿ynierii rolniczej, zoo-
techniki… przepraszam bardzo, in¿ynierii rolni-
czej, kszta³towania œrodowiska, ogrodnictwa, ry-
bactwa, technologii ¿ywnoœci i ¿ywienia, zoote-
chniki, a tak¿e doktora nauk ekonomicznych
w dyscyplinie ekonomii. Z kolei politechnika tak-
¿e ma osiem uprawnieñ w nastêpuj¹cych dyscyp-
linach – wszystkie z zakresu nauk technicznych:
budownictwo, automatyka i robotyka, elektrote-
chnika, informatyka, budowa i eksploatacja ma-
szyn… (Rozmowy na sali)

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Bar-
dzo proszê o ciszê.)

…i jeszcze dwa uprawnienia w dziedzinie in¿y-
nierii chemicznej oraz technologii chemicznej.
Czyli s¹ te¿ uprawnienia, które maj¹ w nazwie s³o-
wo „technologia”, prawda? I na akademii rolni-
czej, i na politechnice. Jak mówiê, obaj rektorzy
twierdzili, ¿e to jest nazwa, co do której osi¹gnêli
porozumienie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Rotnicka, proszê bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Szanowna Pani Minister! Oczywiœcie podzie-
lam pani zdanie co do trudnoœci procesu konsoli-
dacyjnego. Ale te trudnoœci procesu konsolida-
cyjnego nie stoj¹ w sprzecznoœci, a przynajmniej
nie powinny, z poprawnoœci¹ zapisów aktu praw-
nego. I ja tylko o to tutaj zabiegam.

Poza tym chcia³abym zwróciæ uwagê, ¿e auto-
nomia uczelni, jakakolwiek by by³a, w tej chwili
pewnych kwestii nie rozwi¹zuje, poniewa¿ by³oby
to sprzeczne z ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym.
I tego nie zrobimy.

I jeszcze taka dygresja. Chcê powróciæ do kwe-
stii nadawania stopni i przewodów habilitacyj-
nych i profesorskich. Trudno uwierzyæ, ¿e na oby-
dwu uczelniach, które maj¹ prawo doktoryzowa-
nia a¿ na szesnastu kierunkach, nie by³o ani jed-
nego otwartego przewodu habilitacyjnego, ani je-
dnego przypadku wyst¹pienia o profesurê. A je¿e-
li w istocie tak jest, to w ogóle stawia to pod zna-
kiem zapytania umocowanie tych dwóch uczelni
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jako uniwersytetu. Bardzo przepraszam za tê opi-
niê, ale takie jest moje zdanie. S¹dzê, ¿e takie pro-
cedury zosta³y jednak wszczête. I o to równie¿ po-
winniœmy w tym akcie prawnym zadbaæ. Jeœli te-
go nie ma, uwa¿am, ¿e ustawa jest niedopracowa-
na i bêdzie budzi³a wiele kontrowersji, wiele nie-
porozumieñ, i myœlê, ¿e lepiej by³oby j¹ dopraco-
waæ, ni¿ tworzyæ coœ, co spowoduje trudnoœci.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek:

Je¿eli chodzi o tê drug¹ czêœæ, to rzeczywiœcie,
nie mogê pañstwa zapewniæ, czy tak, czy nie.
Sprawa w ogóle nie zaistnia³a w dyskusji z rekto-
rami obu uczelni. I ustawa w tym kszta³cie by³a
w pe³ni przez nich akceptowana. A poniewa¿ to
jest tylko wprowadzaj¹ca ustawa, to ona niczym
nie bêdzie skutkowa³a w przysz³oœci, wobec tego
je¿eli te kwestie w najbli¿szym czasie siê pojawi¹,
to rozumiem, ¿e bêd¹ ju¿ na konto tego uniwersy-
tetu… Tego problemu nam nie sygnalizowano
i nie umiem w tym momencie do tego siê ustosun-
kowaæ.

Je¿eli chodzi o inne zapisy w tej ustawie, to
chcia³abym siê upewniæ, w którym momencie s¹
one postrzegane jako sprzeczne z ustaw¹.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cimoszewicz, proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Dziêkujê bardzo.
Mam nadziejê, ¿e w formule tych pytañ mieœci

siê te¿ mo¿liwoœæ zadania pytania retorycznego.
Ono by brzmia³o tak: kto uchwala tê ustawê?
Sejm i Senat RP czy senaty uczelni? Bo na wiele
pytañ tutaj pada odpowiedŸ, ¿e senaty czy re-
ktorzy nie sygnalizowali problemu, albo ¿e taka
by³a wola senatu uczelni. Ja mam wra¿enie po
wys³uchaniu tej debaty, zadawanych pytañ
i uzasadnieñ, ¿e projekt ustawy roi siê od roz-
maitych elementów ryzyka. A przecie¿ to my bie-

rzemy na siebie odpowiedzialnoœæ za to, jakie
stanowimy prawo, nawet je¿eli moglibyœmy
w razie jakichœ wpadek mówiæ: ale tego chcia³y
uczelnie.

A tak naprawdê moje pytanie do pani mini-
ster brzmi nastêpuj¹co. Jest to projekt rz¹dowy.
Dlaczego zosta³ tak Ÿle przygotowany i dlaczego
jest traktowany,wrêcz jako projekt pilny? Zo-
staliœmy postawieni w takiej oto sytuacji, ¿e
w zwi¹zku z nadchodz¹cymi wakacjami parla-
mentarnymi dzisiaj nie mamy wyboru, nie mo-
¿emy przerwaæ drugiego czytania i zrobiæ to, co
dyktuje nam zdrowy rozs¹dek, porozmawiaæ,
przekonsultowaæ, tylko mo¿emy albo uchwaliæ,
albo odrzuciæ. Dlaczego rz¹d tak siê zachowa³
w tej sprawie?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek:
Chcê wyjaœniæ, ¿e rz¹d jakoœ specjalnie nie for-

suje tego projektu, to znaczy, nie jest to jakiœ bar-
dzo ekspresowy, pilny projekt. On móg³by byæ pro-
jektem pilnym, gdybyœmy chcieli zd¹¿yæ przed wy-
borami w³adz uczelni, ale one ju¿ siê dokona³y,
w³adze uczelni ju¿ s¹ wybrane. Pierwotna wersja
zosta³a przesuniêta, poniewa¿ prace nad t¹ usta-
w¹ trwa³y doœæ d³ugo, chocia¿ termin jej wejœcia
w ¿ycie by³ przewidziany jeszcze przed rozpoczê-
ciem nowej kadencji. W tej chwili wygl¹da to tak, ¿e
przesunêliœmy to o pó³ roku i w³aœciwie nie ma po-
œpiechu.

Tak ¿e na pewno nie forsujemy tego jako pro-
jektu specjalnie pilnego, ale rozumiem te¿, ¿e re-
ktorzy s¹ trochê zniecierpliwieni, bo rzeczywiœcie
doœæ d³ugo trwaj¹ prace nad t¹ ustaw¹, dlatego ¿e
pojawiaj¹ siê ró¿ne problemy szczegó³owe w ró¿-
nych momentach, jak w³aœnie w toku tych prac.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ wiêcej pytañ nie ma…
(G³os z sali: Jeszcze jest.)
Jeszcze jest pytanie, tak?

Senator Edmund Wittbrodt:
Ja mam pytanie… Kilka problemów by w ogóle, ¿e

tak powiem, zesz³o, gdyby ta ustawa by³a wczeœniej
rozpatrywana, i nawet rok akademicki 2008/2009
móg³byzostaæobjêty.Dlaczego to takpóŸno jest…?
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek:

Po prostu zamiar przygotowania tej ustawy zo-
sta³ zg³oszony wiosn¹ i pracowaliœmy w normal-
nym trybie nad t¹ ustaw¹. Pojawia³y siê jakieœ
problemy, trzeba by³o je rozwi¹zaæ i proces… Ona
pojawia³a siê wczeœniej, ale teraz od nowa zosta³y
podjête prace. Po prostu tyle to trwa. To nie s¹ ja-
kieœ specjalne opóŸnienia i ca³y czas ta praca po-
stêpowa³a.

(Senator Edmund Wittbrodt: Czyli inicjatywa
pojawi³a siê na wiosnê?)

Tak, na wiosnê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Przepraszam, Pa-

nie Marsza³ku, czy w tym momencie jest mo¿li-
woœæ zg³oszenia wniosku legislacyjnego?)

Tak, oczywiœcie. Ja oczekujê.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Zg³aszamwniosekoodrzucenieustawywca³oœci.

Wicemarsza³ek Zbigniew
Romaszewski:
To proszê na piœmie.
Jako pierwszy zabierze g³os pan senator Krzy-

sztof Zaremba.
Proszê bardzo.

Senator Krzysztof Zaremba:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Co prawda, inaczej…
(Rozmowy na sali)
Nie planowa³em dzisiaj zabierania g³osu z mówni-

cy i od czego innego chcia³em zacz¹æ swoje wy-
st¹pienie, ale wniosek pani senator Rotnickiej po-
woduje, ¿e muszê zacz¹æ od zapowiedzenia z³o¿e-
nia wniosku przeciwnego – oczywiœcie niezw³ocz-
nie dostarczê go na piœmie – z dwóch powodów.

Otó¿ ja bardzo dziêkujê pañstwu, paniom i pa-
nom senatorom, za zajêcie siê tym projektem
ustawy tak pilnie, jak by³o to mo¿liwe – to po pier-
wsze. Po drugie, musimy pamiêtaæ o specyficznej
sytuacji uniwersytetów i uczelni wy¿szych w paœ-
mie zachodnim, wyj¹wszy Wroc³aw.

Wroc³aw mia³ to szczêœcie historyczne, ¿e ca³y
œwiat akademicki Lwowa, szczególnie nauk hu-
manistycznych, przyjecha³ do Wroc³awia i tam siê
zainstalowa³. Uniwersytet Stefana Batorego z Wil-

na niestety do Szczecina nie dojecha³. Uniwersy-
tet Szczeciñski powsta³ w roku 1985. Na pó³noc-
no-zachodnich rubie¿ach Rzeczypospolitej za-
wsze by³ problem z naukami humanistycznymi
w tym sensie, ¿e nie by³o godnej reprezentacji. Ale
czym innym s¹ nauki techniczne i przyrodnicze.
Ten uniwersytet funkcjonuje od 1985 r. – jestem
jego absolwentem – i daj Bo¿e, ¿eby funkcjonowa³
i siê rozwija³ tak dobrze jak dotychczas.

By³a kilka lat temu, dok³adnie trzy lata temu,
dyskusja w Szczecinie – by³a to inicjatywa wielu
œrodowisk – nad powo³aniem uniwersytetu przy-
rodniczego. Mia³a siê ³¹czyæ Pomorska Akademia
Medyczna z Akademi¹ Rolnicz¹, ale nie dosz³o to
do skutku. Dzisiaj omawiamy projekt ju¿ przyjêty
przez senaty uczelni.

Przede wszystkim uwa¿am, ¿e im szybciej, tym
lepiej. Pamiêtajmy, ¿e Szczecin jako metropolia
i stolica euroregionu pozostaje w wielkiej konku-
rencji cywilizacyjnej – nie tylko na polu nauki, ale
tak¿e na polu gospodarczym, technicznym i te-
chnologicznym sensu stricto, czyli tworzenia
firm, szczególnie z zakresu nowych technologii
– ze wschodnimi landami Niemiec. To Uniwersy-
tet Szczeciñski, to Politechnika Szczeciñska, te-
raz planowany Uniwersytet Technologiczny, maj¹
byæ tym j¹drem metropolitalnego przyci¹gania
Szczecina. Ju¿ dzisiaj na szczêœcie mamy tak¹ oto
sytuacjê, ¿e powiaty wschodnie Niemiec ci¹gn¹
do Szczecina, a nie jest odwrotnie, czego siê oba-
wialiœmy. I bardzo dobrze. Mamy du¿e nak³ady je-
œli chodzi o… i wymuszenia na stronie niemieckiej
integracji uczelni, czy to w Rostocku – pamiêtaj-
my o tym, czy uczelni z du¿ymi tradycjami, jak
uczelnia w Greifswaldzie.

Uwa¿am, ¿e akurat w tym przypadku umiarko-
wany poœpiech i brak zaniechañ czasowych s¹
bardzo wskazane, proszê pañstwa. To jest bardzo
wskazane, czy to na wschodzie, czy na pograniczu
zachodnim. I to dotyczy wszystkich regionów
nadgranicznych w Europie, w Unii Europejskiej.

Integracja uczelni jest oczekiwanym i wspoma-
ganym procesem. Zintegrowana Europa jest rów-
noczeœnie Europ¹ konkurencji regionów, instytu-
tów badawczych, technologicznych, a tak¿e uni-
wersytetów, uczelni wy¿szych, oczywiœcie przy
tych wszystkich wa¿nych argumentach, które tu-
taj by³y przez pañstwa, bardzo doœwiadczonych
pañstwa rektorów czy ludzi œwiata nauki, podno-
szone.

Ja muszê powiedzieæ, ¿e niezale¿nie od tego,
jak nauka szczeciñska by³a postrzegana wczeœ-
niej – mówiê o jej obrazie, nie o stanie faktycznym,
który jest bardzo dobry – przez resztê œwiata nau-
kowego w Polsce, i mówiê to jako wnuk jednego
z rektorów Politechniki Szczeciñskiej z lat szeœæ-
dziesi¹tych, proszê pamiêtaæ, ¿e nowe oœrodki,
kiedy dostan¹ wsparcie i kiedy wychodzi siê na-
przeciw ich oczekiwaniom, czêsto potrafi¹ wyna-
grodziæ to w trójnasób, bardziej ni¿, z ca³ym sza-
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cunkiem, renomowane uczelnie. Tak to jest na
œwiecie, tak jest ¿ycie skonstruowane, ¿e m³oda
konkurencja wymusza pozytywne zmiany.

Dlatego bardzo proszê – ja zaraz na rêce pana
marsza³ka z³o¿ê wniosek przeciwny do wniosku
mojej szacownej kole¿anki – podzielaj¹c wszy-
stkie…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Nie
ma takiego…)

Jeœli nie ma, to ja mówiê po prostu, ¿e bêdê
przeciw – przepraszam, nawyk sejmowy – ponie-
wa¿ uwa¿am, ¿e akurat w tym przypadku im szyb-
ciej, tym lepiej.

Oczywiœcie rol¹ senatu ju¿ nowej uczelni bê-
dzie to, a¿eby z biegiem czasu te w¹tpliwoœci roz-
wiaæ w praktyce, a byæ mo¿e kiedyœ bêdzie po-
trzebna jakaœ ma³a zmiana, jakaœ ma³a nowela tej
ustawy. Bardzo dziêkujê pañstwu, dziêkujê panu
marsza³kowi.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Wach, proszê bardzo.

Senator Piotr Wach:
PanieMarsza³ku!PaniMinister!WysokiSenacie!
Ja w³aœciwie chcia³bym zacz¹æ od gratulacji dla

spo³ecznoœci akademickich, rektorów i rektorów
elektów tych dwóch uczelni, które zdo³a³y dojœæ
do tak daleko id¹cego porozumienia, aby podj¹æ
uchwa³ê i praktyczne kroki zmierzaj¹ce do po-
³¹czenia tych uczelni i stworzenia wspólnego uni-
wersytetu. Mnie siê wydaje, ¿e to jest pewna war-
toœæ nadrzêdna, któr¹ powinniœmy uszanowaæ.

Je¿eli chodzi o kwestie szczegó³owe tutaj pod-
niesione, to one s¹ dyskusyjne, a co do niektórych
uwa¿am, ¿e dyskutanci czy zadaj¹cy pytanie w³a-
œciwie nie mieli racji, i postaram siê uzasadniæ
swoje stanowisko.

Przede wszystkim jest kwestia nazwy. Z jednej
strony uniwersytet techniczny, z drugiej – techno-
logiczny. Jest to ró¿nica legislacyjna, o czym pani
minister mówi³a, bo techniczny wymaga³by dwu-
nastu uprawnieñ doktorskich, technologiczny
zaœ tylko szeœciu. Nie jest to jednak prawdziwy
problem i nie to by³o powodem doboru nazwy, po-
niewa¿ uczelnia z nawi¹zk¹ spe³nia niezbêdne
warunki przyjêcia obu tych nazw.

A wiêc spo³ecznoœci akademickie obu tych
uczelni mia³y wybór. Wyboru tego dokona³y œwia-
domie, o co pytaliœmy na posiedzeniu komisji, co
oczywiœcie – zgodnie z tym, o czym mówi³ pan se-
nator Cimoszewicz – sprawy nie przes¹dza, bo to
jednak my uchwalamy ustawê i moglibyœmy inge-
rowaæ w tej sprawie. Jednak jestem przekonany,
¿e pod wzglêdem merytorycznym nazwa „techno-

logiczny” jest s³uszna. To jest dobra nazwa i s³u-
szna nazwa.

Co prawda, s¹ politechniki, co prawda, s¹ ró¿-
ne techniki, proszê jednak zwróciæ uwagê, ¿e sze-
reg kierunków studiów w akademiach rolniczych
i na politechnikach nosi nazwê „technologia”. Je-
dna z nich by³a przytaczana, a mianowicie te-
chnologia ¿ywienia. Proszê zwróciæ uwagê rów-
nie¿, ¿e generalnie rzecz bior¹c, mimo ¿e s¹ polite-
chniki, technologia jest w³aœciwsz¹ nazw¹, jako
¿e jest to nauka. Technika jest sposobem wykony-
wania czegoœ, a technologia, zgodnie z nazw¹, to
jest nauka o technice.

Tak ¿e co do podstaw – pani senator Pañczyk-
-Pozdziej podnosi³a tê kwestiê – uwa¿am, ¿e na-
zwa „technologiczny” jest w³aœciwsza. Ale ona
jest równie¿ w³aœciwa ze wzglêdu na reprezento-
wane dyscypliny. Wzi¹wszy pod uwagê to, ¿e nie
tylko senaty uczelni, ale i my mamy coœ do tego,
jak siê uczelnia nazywa, myœlê, ¿e ten wybór,
który zosta³, o co pytaliœmy na posiedzeniu ko-
misji, dok³adnie przedyskutowany, jest wybo-
rem w³aœciwym i uprawnionym legislacyjnie, i ja
go popieram.

Sprawa kadencji chyba zosta³a wyjaœniona.
A mianowicie, co prawda, w stosunku do jednej
osoby mog³oby byæ cztery kadencje, ale czas ich
trwania nie przekracza trzech obecnych kadencji,
bo ta pierwsza, dzielona na dwie, nie jest pe³n¹
kadencj¹ obecn¹. A wiêc myœlê, ¿e z tym mogli-
byœmy siê zgodziæ, ¿e jest to poprawne. Je¿eli cho-
dzi o wybór rektora na jeden rok, a jednoczeœnie
ten okres pó³toraroczny, to te¿ chyba zosta³o to
wyjaœnione. Jest to ustawa szczegó³owa, obejmu-
j¹ca szczególny przypadek. Dyskutowaliœmy
o tym te¿ na posiedzeniu komisji.

Dyskutowaliœmy równie¿ o tym, ¿e uczelnie
z kilku powodów chcia³y wystartowaæ od nowego
roku: z powodów rozliczeniowych, ale równie¿
z powodu nadawania tytu³ów zawodowych absol-
wentom obecnie bêd¹cym w koñcowej fazie dyplo-
mowania. Absolwenci ci równie¿ raczej chcieli
mieæ dyplomy uczelni, które, ¿e tak powiem, koñ-
cz¹ swoj¹ dzia³alnoœæ poprzez zmianê nazwy. Tak
¿e to te¿ nie zosta³o ca³kowicie zaniedbane i nie
jest wynikiem nieporozumienia. Najwiêkszym,
ale jednak drobnym b³êdem rzeczywiœcie jest to,
co jest powiedziane w art. 7 pkt 5 o zastêpcach
kierowników jednostek – nie da siê temu zaprze-
czyæ. Uwa¿am jednak, ¿e jest to stosunkowo drob-
ny b³¹d.

Proszê pañstwa, gdybym mia³ konkludowaæ,
powiedzia³bym, ¿e my przede wszystkim powin-
niœmy uszanowaæ w zasadzie poprawnie przepro-
wadzony bardzo trudny proces konsolidacji
dwóch uczelni. Gdybyœmy bardzo ostro w to inge-
rowali, do czego mamy prawo, niepotrzebnie dali-
byœmy z³y przyk³ad i obrazilibyœmy dwie porz¹dne
uczelnie, które przesz³y trudny proces. Uwa¿am,
¿e oczywiœcie mo¿emy wprowadziæ poprawki, ale
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nie powinny one, w mojej opinii, absolutnie doty-
czyæ nazwy. Nazwê powinniœmy uszanowaæ, bo to
jest najwiêkszy policzek, i merytorycznie nies³u-
szny, a co najmniej dyskusyjny, dla tych uczelni.
Inne szczegó³y zaœ mo¿emy, mamy prawo i mo¿e
gdzieniegdzie trzeba poprawiæ. Taka jest moja
konkluzja.

Ja jestem pe³en uznania dla tego procesu, któ-
ry zaszed³. Mniej uznania mam dla tekstu ustawy,
ale uwa¿am, ¿e warto go przyj¹æ, ewentualnie
z poprawkami. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Zapraszam pana senatora Marka Rockiego,

a potem Edmunda Wittbrodta.

Senator Marek Rocki:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Zacznê od nawi¹zania do wypowiedzi pana se-

natora Cimoszewicza odnoœnie do tego, kto to
uchwala i jaka jest nasza rola. Problem polega na
tym, ¿e obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa o szkolni-
ctwie wy¿szym g³êboko narusza autonomiê uczel-
ni wy¿szych. I st¹d ten problem, kto nadaje na-
zwy, kto okreœla d³ugoœæ kadencji itd. Gdyby
uczelnie by³y autonomiczne, na pewno by to sobie
trochê inaczej zorganizowa³y, byæ mo¿e byœmy
tak nie dyskutowali. Uczelnie prywatne paradok-
salnie akurat w tej sprawie maj¹ wiêksz¹ autono-
miê, bo nazywaj¹ siê tak, jak siê chc¹ nazywaæ,
i parlament na ten temat nie dyskutuje. Dlatego
uwa¿am, ¿e tworzenie wzorcowego katalogu nazw
uczelni by³oby b³êdem. Uczelnie powinny siê na-
zywaæ tak, jak chc¹, jak wynika z ich woli i z woli
senatów i spo³ecznoœci akademickich.

Nawiasem mówi¹c, rozmawialiœmy chyba
w poprzedniej kadencji na temat limitu czasu na
zmiany w nazwach uczelni, które wyznaczy³a
ustawa. Ten limit mówi, ¿e do roku 2010 uczelnie
maj¹ siê dostosowaæ do nazw, które s¹ w ustawie,
co oznacza, na przyk³ad, ¿e AGH powinno siê na-
zwaæ politechnik¹, a Szko³a G³ówna Handlowa –
akademi¹.

(G³osy z sali: Uniwersytetem…)
Tak. To oczywiœcie nie budzi zadowolenia w œro-

dowiskach akademickich tych uczelni, które maj¹
nazwy utrwalone, w przypadku SGH od stulecia,
a w przypadku AGH… To te¿ nie jest to nowa uczel-
nia, która by chcia³a zmieniaæ nazwê. Ale to jest je-
dna z licznych usterek obecnej ustawy.

Jestem zdecydowanie za tym, ¿eby przyj¹æ tê
ustawê, dlatego ¿e liczê na to, i¿ nast¹pi¹ skutki

synergii. Pani minister, co prawda, mówi³a, ¿e to s¹
silne kadrowo jednostki, uczelnie, ale w mojej opi-
nii, nie jest a¿ tak dobrze, dlatego ¿e Politechnika
Szczeciñska uzyska³a jedn¹ ocenê warunkow¹,
czyli niepozytywn¹, na jednym z kierunków, a Aka-
demia Rolnicza dosta³a trzy negatywne oceny. Inna
sprawa, ¿e wycofa³a siê z kszta³cenia na tych kie-
runkach, które by³y oceniane negatywnie. Ponie-
wa¿ ta ocena warunkowa by³a na towaroznawstwie
na politechnice, a na towaroznawstwie w Akademii
Rolniczej ocena by³a pozytywna, to istnieje mo¿li-
woœæ, ¿e gdy ten kierunek bêdzie prowadzony
wspólnieprzez jednostki zdwóchby³ychuczelni, te-
raz nowego uniwersytetu, nast¹pi wzmocnienie mi-
nimum kadrowego i wtedy nie bêdzie problemów
z ocen¹ Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej.

Nawiasem mówi¹c, do tej pory politechnika
prowadzi³a trzynaœcie kierunków, a Akademia
Rolnicza – dziesiêæ, pomijaj¹c zamiejscowe oœrod-
ki dydaktyczne. Po po³¹czeniu tych kierunków
bêdzie o dwa mniej, dlatego ¿e s¹ kierunki prowa-
dzone przez obydwie te uczelnie, i pewnie powsta-
n¹ takie problemy, jakie ju¿ s¹ w kilkudziesiêciu
przypadkach, ¿e ró¿ne jednostki tej samej uczelni
prowadz¹ ten sam kierunek studiów i kandydaci
na studia nie bardzo rozumiej¹, jakie powinny
byæ podstawy wyboru kierunku studiów. Na przy-
k³ad na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krako-
wie zarz¹dzanie jest prowadzone na dwóch wy-
dzia³ach. Myœlê, ¿e kandydaci nie musz¹ wie-
dzieæ, czym te wydzia³y w swojej specyfice siê ró¿-
ni¹. A tutaj bêdziemy mieli tak, ¿e Uniwersytet Te-
chnologiczny w Szczecinie bêdzie prowadzi³ towa-
roznawstwo oraz ochronê œrodowiska w dwóch
ró¿nych jednostkach organizacyjnych.

Wracam do pytania, które zadawa³em pani mi-
nister. Pani minister powiedzia³a, ¿e nie by³o syg-
na³ów co do problemów z habilitacjami i profesura-
mi. Myœlê, ¿e – to jest tylko hipoteza – pewnie dlate-
go nie ma tego w ustawie, ¿e istniej¹ samorz¹dy
doktorantów, które zwróci³y rektorom na to uwa-
gê, nie ma zaœ samorz¹du habilitantów i profeso-
rów, którzy by zwrócili uwagê na to, ¿e warto by ta-
ki zapis do ustawy wprowadziæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Zapraszam pana senatora Edmunda Wittbrod-

ta, potem pana senatora Rachonia i senatora
Wiatra. Wiem, ¿e wyrazi³a chêæ jeszcze… Nie, pani
senator Rotnicka nie.

Proszê.

Senator Edmund Wittbrodt:
Pani Marsza³ek! Pani Minister! Panie i Panowie

Senatorowie!
Ja zacznê od powiedzenia, ¿e równie¿ jestem

zwolennikiem integracji, konsolidacji, budowa-
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nia silniejszych podmiotów, bo w przypadku kon-
kurencji one wiêcej mog¹. Z tego powodu uwa-
¿am, ¿e propozycja tego po³¹czenia jest propozy-
cj¹ dobr¹, i ja j¹ popieram.

W Polsce mieliœmy w minionych latach wiêcej
przyk³adów: Uniwersytetu Jagielloñskiego czy
Rzeszowa, czy Zielonej Góry, czy Olsztyna, gdzie
taka integracja œwietnie siê powiod³a, z bardzo
dobrym skutkiem. Takich przyk³adów jest wiêcej
i ja bym oczekiwa³, ¿e one bêd¹ powielane.

Nie chcê dotykaæ… Jest mo¿e taka jedna kwe-
stia. Te uczelnie, moim zdaniem, powinny dzia³aæ
bardziej przewiduj¹co. Skoro pani minister mówi,
¿e one na pocz¹tku tego roku, wiosn¹, wpad³y na
pomys³, ¿eby od nowego roku akademickiego,
wiêc za trzy miesi¹ce, przeprowadziæ ca³y proces,
to trochê budzi moje w¹tpliwoœci, czy dzia³aj¹
z odpowiednim wyprzedzeniem. Ten termin zosta³
przesuniêty na 1 stycznia. I mnie siê wydaje,
wbrew uczelniom, ¿e to nie bilanse uczelni zdecy-
dowa³y, tylko pewnie ju¿ tak ma³o czasu by³o, ¿e
wczeœniej ni¿ 1 stycznia nie da³o siê tego zrobiæ.
Ale z tego wynikaj¹ te¿ kolejne problemy, o któ-
rych teraz mówimy, bo inaczej przebiega rok aka-
demicki, a inaczej rok bud¿etowy.

Co do nazwy, ona jest… To jest propozycja pod-
miotów, które siê ³¹cz¹. I ja w pe³ni zgadzam siê
z tym, co mówi³ pan profesor, pan dyrektor, pan
senator Rocki, ¿e nazwa powinna byæ nazw¹ w³as-
n¹ uczelni i ¿e to wszystko, co wymyœlono i zapisa-
no w ustawie… Zreszt¹ ja ju¿ o tym mówi³em
w poprzednich dyskusjach, ¿e trzeba do tego wró-
ciæ i coœ z tym zrobiæ, a nie, ¿eby parlament dysku-
towa³, czy nazwa ma byæ taka, czy inna. Skoro
uczelnia spe³nia pewne kryteria, to wiadomo, ¿e
to jest typ uniwersytecki, i nazwa mo¿e byæ byle
jaka albo taka, jak¹ sobie uczelnia za¿yczy. Ja tyl-
ko ubolewam, ¿e… To znaczy, uczelnie s¹ na tyle
odpowiedzialne, ¿e to moje powiedzenie „byle ja-
ka” by³o zbyt daleko id¹ce, ale w³aœciwie nazwa
mo¿e byæ taka, jak¹ sami zaproponuj¹. Mam, nie-
stety, trochê pretensji i ¿alu do naszej komisji, do
komisji nauki, ¿e dzisiaj na posiedzeniu my nie
dyskutujemy o poprawkach, które mog³yby tê
ustawê zmieniæ tak, ¿eby nie budzi³a ona tylu
w¹tpliwoœci; propozycja wypowiedziana przez pa-
na przewodnicz¹cego by³a nawet dalej id¹ca. Byæ
mo¿e nawet wycofalibyœmy siê z tej jednej po-
prawki po to, ¿eby to ju¿ nie wraca³o do Sejmu i ¿e-
by daæ sobie z tym spokój, ale moim zdaniem po-
winniœmy zrobiæ coœ wrêcz przeciwnego, czyli za-
proponowaæ takie poprawki, ¿eby tê ustawê mo¿-
na by³o przyj¹æ.

Wobec tego, Pani Marsza³ek, ja bêdê propo-
nowa³ poprawki. Jest ich siedem. Te poprawki
mog¹, moim zdaniem, przynajmniej w czêœci
usun¹æ te wszystkie mankamenty, o których tu
by³a mowa. To, ¿e nie ma tu habilitacji, przewo-

dów profesorskich… Ja te¿ nie wierzê w to, ¿e
one nie s¹ prowadzone. My po prostu w tej chwili
byæ mo¿e nawet nie wiemy o tym, ale pewna
ostro¿noœæ nakazuje takie rzeczy przewi-
dzieæ.I to wszystko znalaz³o siê w moich po-
prawkach. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê uprzejmie pana senatora Janusza Ra-

chonia.

Senator Janusz Rachoñ:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Chcê powiedzieæ, ¿e naszym podstawowym obo-

wi¹zkiem, kiedy zasiadamy w tych ³awach, jest
uchwalanie dobrego prawa. I w tej sprawie absolut-
nie nie podzielam pogl¹du pana senatora Ryszarda
Góreckiego, ¿e powinniœmy puœciæ tê uchwa³ê,
a dziêki autonomii uczelni jakoœ siê to wyprostuje.
To poci¹ga za sob¹ wiele konsekwencji.

Panie Senatorze Zarembo, je¿eli na przyk³ad
brakuje zapisu, ¿e ta jednostka podstawowa ma
uprawnienia do prowadzenia przewodów kwalifi-
kacyjnych, w tym wniosku o tytu³ naukowy profe-
sora, a nie ma teraz tego zapisu w ustawie, to mo-
¿e siê okazaæ, je¿eli ta jednostka bêdzie to konty-
nuowa³a, ¿e robi³a to nieprawnie. I osoba, która
przechodzi³a kolokwium habilitacyjne, znam ta-
kie przypadki… Je¿eli minimum kadrowe wyga-
sa, to z mocy ustawy jednostka traci uprawnie-
nia, a wtedy, je¿eli nie zakoñczy³a tego przewodu,
to musi go zamkn¹æ. Znam podstawowe jednostki
organizacyjne, które nie zamyka³y tych przewo-
dów. M³ody cz³owiek zdawa³ kolokwium habilita-
cyjne, pisa³ pracê, a póŸniej centralna komisja za-
wiesza³a sprawê i on nie mia³ tego stopnia nauko-
wego. Tak ¿e to nie jest radosna twórczoœæ. Legis-
lacja to jest nasz podstawowy i bardzo istotny
obowi¹zek.

Druga sprawa to kwestia nazwy. Chcê poinfor-
mowaæ pañstwa, bo nie wszyscy musz¹ byæ biegli
w zakresie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym, ¿e oczywiœcie nie ka¿da wy¿sza szko³a, wy-
¿sza uczelnia musi siê od razu nazywaæ uniwer-
sytetem. I to by³o u podstaw kreowania nowego
prawa o szkolnictwie, ¿eby by³y te uniwersytety
przymiotnikowe. Oczywiœcie, ¿e jest tam pewien
element angielskojêzyczny, poniewa¿ by³y te-
chnical universities. Ale okazuje siê, ¿e w rozu-
mieniu anglosaskim to odpowiada³o bardziej te-
chnikom, czyli college’om na poziomie œrednim
ni¿ uniwersytetom. St¹d na przyk³ad Politechni-
ka Gdañska po polsku nazywa siê Politechnika
Gdañska, a pod spodem piszemy ma³ymi literka-
mi Uniwersytet Techniczny, ale anglojêzyczna
nazwa brzmi Gdañsk University of Technology.
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I to dotyczy wszystkich licz¹cych siê uniwersyte-
tów technicznych w Polsce. Tyle o nomenklatu-
rze. Podzielam pogl¹d, ¿e to, co sobie wymyœlili
wnioskodawcy, czyli dwa senaty i dwóch rekto-
rów uczelni, to ich sprawa i nie powinniœmy w to
za bardzo ingerowaæ.

Ale wracam do kwestii legislacyjnych. Sk³adam
wniosek, poniewa¿ uwa¿am, ¿e jest tu wiele po-
tkniêæ, o czym ju¿ mówi³em, zadaj¹c pytania, je-
¿eli chodzi o tak zwane organy jednoosobowe.
W nowym prawie o szkolnictwie wy¿szym jedno-
znacznie jest zdefiniowane, co to jest organ jedno-
sobowy. Nie widzê absolutnie ¿adnego powodu,
dla którego prodziekanów ma mianowaæ dziekan,
podczas gdy wczeœniej byli oni wybierani.
W zwi¹zku z tym mam nadziejê, ¿e je¿eli nie od-
rzucimy ca³ej ustawy w ca³oœci, to te poprawki bê-
d¹ mog³y wyprostowaæ niektóre potkniêcia.

I na koñcu muszê siê podzieliæ z Wysok¹ Izb¹
pytaniem, które ogromnie mnie intryguje: jak to
siê sta³o, ¿e by³y rektor Politechniki Szczeciñskiej,
dziadek pana senatora Zaremby, pozwoli³ mu na
studiowanie politologii?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
To by³ g³os pana senatora Rachonia, rektora li-

cz¹cego siê uniwersytetu technicznego.
A teraz zapraszam pana senatora Kazimierza

Wiatra.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marsza³ek! Pani Minister! Szanowni Pañ-

stwo!
Zgadzam siê z wieloma zg³oszonymi tutaj w¹t-

pliwoœciami – zreszt¹ sam niektóre z nich zg³asza-
³em w trakcie wyg³aszania sprawozdania – ale
chcia³bym jeszcze pokazaæ pewne kolejne okolicz-
noœci.

Rzeczywiœcie by³o tak, ¿e na posiedzeniu komi-
sji nie dysponowaliœmy opini¹ Biura Legislacyj-
nego, co nam troszeczkê utrudni³o ¿ycie. Widaæ
tutaj, jak bardzo cenne s¹ prace naszego Biura
Legislacyjnego. Muszê powiedzieæ, ¿e w trakcie tej
debaty konsultowa³em siê z pracownikami Biura
Legislacyjnego. Rzeczywiœcie zupe³nie dopusz-
czalne jest takie lex specialis, ¿e minister powo³u-
je rektora na jeden rok, jak jest powiedziane
w ustawie o szkolnictwie wy¿szym. Z kolei w tej
ustawie, która jest aktem prawnym tego samego
rzêdu, z tego samego poziomu, jest lex specialis
mówi¹ce, ¿e bêdzie to wiêcej ni¿ rok, czyli pó³tora
roku. I nie ma tu ¿adnego problemu. Problem za-
czyna³by siê wtedy, gdyby te akty prawne by³y ró¿-
nego rzêdu.

Jeœli chodzi o nazwy, to pan senator Rocki wy-
wo³a³ tu moj¹ macierzyst¹ uczelniê, AGH. Ona
w tej chwili po angielsku ma nazwê University of
Science and Technology; niektórzy z³oœliwi mówi¹,
¿e górnictwo to science, a hutnictwo to technology.
Rzeczywiœcie s¹ w¹tpliwoœci interpretacyjne doty-
cz¹ce ustawy z 2005 r. co do finalnych nazw uczel-
ni. Nie mówi siê jasno, czy uczelnia musi zmieniaæ
swoj¹ nazwê. To znaczy na pewno nie mo¿e byæ
tak, ¿e jeœli akademi¹ nazywa siê uczelnia, która
nie spe³nia kryteriów akademii, to zapewne tê na-
zwê musi zmieniæ. Ale jeœli wype³nia te kryteria
z nadmiarem, jak jest w przypadku tej¿e AGH, to
w zasadzie ustawa nie wypowiada siê tu literalnie,
czyli mo¿na domniemywaæ, ¿e ta nazwa mo¿e po-
zostaæ. Co do samego sformu³owania „uniwersytet
technologiczny”, to muszê powiedzieæ, ¿e jednak
tkwi w tym pewna logika. Te argumenty tu nie pad-
³y i chcia³bym siê nimi podzieliæ. Jeœli chodzi o tê
czêœæ politechniki szczeciñskiej, to jest oczywiste,
¿e do tej „technologii” to pasuje. Ale jeœli chodzi
o akademiê rolnicz¹, to mam takie wewnêtrzne
przekonanie, ¿e tam jednak na wielu kierunkach
kszta³ci siê in¿ynierów, o czym zreszt¹ pani mini-
ster ju¿ mówi³a. I przecie¿ wiemy o tym, ¿e znaczny
fragment profilu naukowego i dydaktycznego aka-
demii rolniczej jest zwi¹zany z technologi¹ produk-
cji ¿ywnoœci, z technologi¹ przetwarzania ¿ywno-
œci, a zatem tej technologii jest tu, wbrew pozorom,
doœæ du¿o. Byæ mo¿e to stanê³o u podstawy, ¿e
w czasie tej trudnej, jak to mówiliœmy, integracji
znaleziono tê nazwê jako odpowiedŸ.

By³a jeszcze mowa o uprawnieniach doktorskich
wkontekœcieprzewodówhabilitacyjnych iprofesor-
skich. To s¹ trochê ró¿ne rzeczy, bo s¹ jeszcze upra-
wnienia habilitacyjne; jest ich dziewiêæ, a nie szes-
naœcie. Mo¿e siê tak zdarzyæ, ¿e po dniu dzisiejszym
zostan¹ otwarte, jeœli nie s¹, i trzeba tak¹ sytuacjê
przewidzieæ.

Muszê powiedzieæ, ¿e rzeczywiœcie powinniœmy
dbaæ o jakoœæ stanowionego prawa, ale myœlê, ¿e
ta dba³oœæ powinna byæ bardziej wnikliwa przy
ustawach, które s¹ ustawami natury ogólnej, a to
jest ustawa bardzo szczegó³owa, dotycz¹ca incy-
dentalnego przypadku. I w tym sensie solidaryzu-
jê siê z tymi moimi przedmówcami, którzy jednak
jakoœ tam akceptuj¹ tê sytuacjê, traktuj¹c pewne
mankamenty jako mniej istotne wobec pewnej
ogólnej tendencji, o której mówi³em i ja, i pani mi-
nister. Pan senator Wittbrodt mówi³ o tym efekcie
synergii, o tym, ¿e trzeba siê ³¹czyæ, ¿e jest to nie-
zwykle wa¿ne. Ju¿ nie wspominam o tym wa¿nym
argumencie szacunku dla œrodowiska.

Dope³niaj¹c jakby to spektrum ze swej strony,
ja te¿ chcia³bym z³o¿yæ wniosek legislacyjny
o przyjêcie ustawy bez poprawek. Gdyby jednak
po zamkniêciu debaty nasze kluby czy poszcze-
gólne osoby dosz³y do wniosku, ¿e jednak jesteœ-
my gotowi to zaakceptowaæ, to droga prawna dalej
bêdzie mo¿liwa. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora, równie¿

profesora, Adama Massalskiego.
Jeœli ktoœ z pañstwa wyra¿a jeszcze chêæ wy-

st¹pienia w tej czêœci naszej debaty, to s³ucham…
Nie widzê chêtnych.

Potem poproszê o ustosunkowanie siê do dys-
kusji pani¹ minister, która wyrazi³a tak¹ wolê.

Proszê uprzejmie.

Senator Adam Massalski:
Pani Marsza³ek! Pani Minister! Szanowni Pañ-

stwo!
Myœlê, ¿e zosta³em sprowokowany do zabra-

nia g³osu. Uwa¿am, ¿e dyskutujemy tu o bardzo
wa¿nej sprawie. Mo¿emy przekreœliæ szansê
Szczecina na wzmocnienie miejscowego œrodo-
wiska naukowego, je¿eli tê ustawê potraktuje-
my w taki sposób. Albo utrudnimy jej wejœcie
w ¿ycie, albo doprowadzimy do tego, ¿e bêd¹
z tym jakieœ perturbacje, a to mo¿e doprowadziæ
do tego, i¿ zniechêci to senaty obydwu uczelni,
które chc¹ siê ³¹czyæ i w ten sposób wzmocniæ.
Myœlê, ¿e tutaj rzeczywiœcie zbieg³o siê trochê
nieszczêœliwych zbiegów okolicznoœci i zbyt
szczegó³owo spróbowano tutaj niektóre rzeczy
poza³atwiaæ. Przecie¿ pewne sprawy reguluje
ustawa. Po co my mamy mówiæ o habilitacjach
czy przewodach profesorskich, skoro w ustawie
jest jasno okreœlone, ¿e jednostka organizacyj-
na, która ma prawo do nadawania stopnia do-
ktora habilitowanego, ma prawo nadawaæ, wy-
stêpowaæ o tytu³y profesorskie? To sprawa oczy-
wista i rozstrzygniêta w ustawie, wiêc nie ma ju¿
potrzeby artyku³owaæ tego tutaj. Myœlê, ¿e tak
samo œciœle jest okreœlone, jakie jednostki orga-
nizacyjne mog¹ nadawaæ stopieñ doktora i jakie
mog¹ przeprowadzaæ przewody habilitacyjne.
I to jest jedna sprawa.

Druga sprawa, proszê pañstwa, to nazwy
uczelni. Myœlê, ¿e je¿eli bêdziemy usi³owali wy-
myœlaæ nazwy uczelni, to mo¿e byæ tak, jak
z UMCS. Do dzisiaj UMCS, proszê pañstwa, jest
karygodn¹ figur¹, bo przecie¿ kto w polskim jêzy-
ku mówi „Curie-Sk³odowska”? Jest „Sk³odowska-
-Curie”, a nie „Curie-Sk³odowska”. A nazwê uczel-
ni, zgodnie z tym, co mi mówi³ by³y rektor UMCS,
wymyœli³ Bierut. I taka nazwa, narzucona, z Cu-
rie-Sk³odowsk¹, proszê pañstwa, do dzisiaj obo-
wi¹zuje. Mieliœmy Rok Jêzyka Polskiego, mamy
okreœlon¹ pisowniê nazwisk polskich, a jest Uni-
wersytet Marii Curie-Sk³odowskiej. A wiêc, pro-
szê pañstwa, mo¿e nie wymyœlajmy. Jest uniwer-
sytet technologiczny i niech bêdzie. Przy³¹czam
siê tutaj do argumentów pana senatora Wacha,
który o tym mówi³.

I teraz, proszê pañstwa, uwaga ogólna, a tak¿e
apel do ministerstwa, do pani minister obecnej na
sali i osób, które maj¹ coœ do powiedzenia na ten
temat. Chodzi o to, abyœmy w koñcu doprowadzili
ustawê – Prawo o szko³ach wy¿szych, do jakiegoœ
³adu i porz¹dku. By³ przygotowany projekt, jesz-
cze przez poprzedni¹ ekipê rz¹dz¹c¹, ale podobno
niestety siê nie nadaje, a w zamian nie mamy ni-
czego. Apelujê, aby jak najszybciej uporz¹dkowaæ
te wszystkie sprawy, o których tutaj by³a mowa
w czasie tej dyskusji, nawet na tej sali. Chodzi
o to, ¿ebyœmy mieli jasne, proste prawo, mówi¹ce
o tym, ¿e uczelnie maj¹ du¿¹ autonomiê, bowiem
te uczelnie, które przesz³y wszystkie postêpowa-
nia kontrolne prowadzone przez komisjê akredy-
tacyjn¹, przez inne jednostki, powinny mieæ mo¿-
liwoœæ decydowania o sobie i móc spokojnie dzia-
³aæ dla dobra polskiej nauki. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Rozumiem, ¿e ju¿ nikt z pañstwa senatorów nie

chce zabieraæ g³osu w dyskusji, a wiêc zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu zamykam dys-
kusjê.

Powiem jeszcze, ¿e z³o¿ono wnioski o charakte-
rze legislacyjnym. Dokonali tego: pan senator Ed-
mund Wittbrodt, pan senator Janusz Rachoñ,
pan senator Kazimierz Wiatr i pani senator Ja-
dwiga Rudnicka, która z³o¿y³a wniosek, ale nie
wyst¹pi³a, nie wziê³a udzia³u w debacie. Dziêkujê
bardzo.

Pani minister ma wolê ustosunkowania siê do
wyst¹pieñ dyskutantów.

Zapraszam pani¹ podsekretarz stanu Gra¿ynê
Prawelsk¹-Skrzypek.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
Dziêkujê bardzo, ¿e mogê jeszcze raz wyst¹piæ.
Chcia³abym doprecyzowaæ dwie kwestie.
Je¿eli chodzi o czasokres pe³nienia pierwszej

funkcji rektora po powo³aniu przez ministra, to
chcia³abym powiedzieæ, ¿e okres roczny by³ zapi-
sany w poprzedniej ustawie. Ta ustawa mówi tyl-
ko, ¿e minister powo³uje rektora na pierwsz¹ ka-
dencjê, która siê koñczy 31 sierpnia w roku nastê-
puj¹cym po roku powo³ania, czyli nie ma okresu
rocznego. St¹d taki zapis.

I druga sprawa, która dotyczy art. 6 ust. 4. Pro-
szê zwróciæ uwagê, ¿e jest tu zapisane, i¿ jedno-
stki organizacyjne akademii i politechniki, które
posiada³y uprawnienia do nadawania stopni nau-
kowych, zachowuj¹ te uprawnienia po utworze-
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niu uniwersytetu. Czyli nie ma problemu habili-
tacji i wystêpowania o tytu³, je¿eli jednostka mia³a
uprawnienia i zachowa³a je. Je¿eli rozpoczê³a
przewód, to po prostu kontynuuje ten przewód,
bo uprawnienia s¹ nienaruszone. Mo¿na to oczy-
wiœcie doprecyzowaæ. Zwróciliœmy uwagê na stu-
dia doktoranckie, poniewa¿ ze studiami dokto-
ranckim jest rzeczywiœcie du¿o k³opotów i one s¹
tutaj jakoœ specjalnie podkreœlone. Ale je¿eli ot-
wieram przewód habilitacyjny w danej jednostce
i ta jednostka zachowuje pe³niê mo¿liwoœci pro-
wadzenia postêpowania, to nie ma naruszonego
tego przewodu. Tak ¿e nie ma potrzeby, ¿eby jesz-
cze raz to regulowaæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie pani minister.
Informujê panie senator i panów senatorów, ¿e

g³osowanie w sprawie ustawy o utworzeniu Za-
chodniopomorskiego Uniwersytetu Technologi-
cznego w Szczecinie zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Czy mo¿na?
Wniosek…)

Czy to jest wniosek formalny?
Proszê, pan senator Kwiatkowski.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Pani Marsza³ek, przepraszam za k³opot, który

swoim wnioskiem uczyniê, ale w zwi¹zku z uwa-
gami, które jeszcze teraz wp³ynê³y w imieniu klu-
bu senackiego Platformy Obywatelskiej, wnoszê
zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Senatu
o zmianê porz¹dku obrad i zdjêcie z niego dwóch
punktów. S¹ to: drugie czytanie projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
drugie czytanie projektu ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy s¹ g³osy sprzeciwu? Nie ma.
W takim razie, jak rozumiem, propozycja zosta-

³a przyjêta.
Dziêkujemy bardzo.
Jestem jeszcze winna pewn¹ informacjê, wiêc

wrócê do poprzedniego punktu, który ju¿ zdo³a³am
zamkn¹æ. Uchylê jeszcze te drzwi i powiem, ¿e
w trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone wnioski o cha-
rakterze legislacyjnym, wiêc zgodnie z art. 52
ust. 2 Regulaminu Senatu proszê uprzejmie Komi-
sjê Nauki, Edukacji i Sportu o ustosunkowanie siê
do przedstawionych w toku debaty nad tym pun-
ktem wniosków i przygotowanie sprawozdania
w tej sprawie. Teraz ju¿ zamykamy ten punkt.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewiêtnastego porz¹dku obrad: drugie czyta-
nie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwate-
rowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przezgrupêsenatorów.Zawarty jestwdrukunr178.
Marsza³ek Senatu 23 czerwca 2008 r., zgodnie
z art. 79 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ pro-
jekt do rozpatrzenia w pierwszym czytaniu do Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej.
Pierwsze czytanie projektu ustawy zosta³o przepro-
wadzone, zgodnie z art. 80 ust. 1, 1a, 2 i 3 Regulami-
nuSenatu,nawspólnymposiedzeniukomisji9 lipca
2008 r. Komisje po rozpatrzeniu projektu ustawy
przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.

Sprawozdanie to znajd¹ pañstwo w druku
nr 178S.

Przypominam te¿ pañstwu senatorom, ¿e zgod-
nie z art. 81 ust. 1 Regulaminu Senatu drugie czy-
tanie projektu ustawy obejmuje przedstawienie
Senatowi sprawozdania komisji o projekcie usta-
wy oraz przeprowadzenie dyskusji i zg³aszanie
wniosków.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Obrony Narodowej, pana senatora
Andrzeja Owczarka, o zabranie g³osu i przedsta-
wienie sprawozdania.

Senator Andrzej Owczarek:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
W imieniu grupy senatorów i dwóch komisji

mam zaszczyt prosiæ Wysok¹ Izbê o przyjêcie
projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwatero-
waniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W projecie ustawy jest mowa o art. 37, który
stanowi, ¿e osoby stale zamieszkuj¹ce w lokalu
mieszkalnym na podstawie decyzji administra-
cyjnej s¹ zobowi¹zane do uiszczania op³at za u¿y-
wanie lokalu oraz op³at poœrednich. W dotychcza-
sowej ustawie nie by³o u¿yte s³owo „stale”, co do-
prowadza³o do sytuacji, ¿e osoby czasowo zamie-
szkuj¹ce w lokalu by³y ci¹gane po s¹dach, bo
mia³y odpowiadaæ za wnoszenie p³atnoœci, co nie
jest zgodne z kodeksem cywilnym.

Dodaliœmy do art. 37 jeszcze jeden zapis, kon-
kretnie ust. 3, bior¹c pod uwagê kolejnoœæ przepi-
sów, mówi¹cy o tym, ¿e odpowiedzialnoœæ tych
osób ogranicza siê tylko do wysokoœci op³at za
u¿ywanie lokalu i op³at poœrednich za okres ich
sta³ego zamieszkiwania.

Proszê o przyjêcie tego projektu ustawy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, proszê zostaæ z nami.
Przypomnê, ¿e pan senator Andrzej Owczarek

jest nie tylko sprawozdawc¹ komisji, ale zosta³ te¿
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upowa¿niony do wystêpowania jako przedstawi-
ciel wnioskodawców.

Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do pa-
na senatora sprawozdawcy? Nie ma takich pytañ.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Nikt nie zapisa³ siê do dyskusji, zatem otwie-
ram dyskusjê i równoczeœnie dyskusjê zamykam.

Szanowni Pañstwo, przypominam, ¿e zgodnie
z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu drugie czyta-
nie koñczy siê skierowaniem projektu do komisji
w celu ustosunkowania siê…

(G³os z sali: Nie, nie.)
Nie, nie musimy tego przekazywaæ. Przepra-

szam bardzo. Dobrze.
Informujê pañstwa, ¿e w trakcie dyskusji, któ-

ra siê nie odby³a, nie zosta³ z³o¿ony wniosek prze-
ciwny do wniosku przedstawionego przez komisjê
w sprawozdaniu.

Teraz, zgodnie z art. 81 ust. 5 Regulaminu Sena-
tu, Senat móg³by przyst¹piæ do trzeciego czytania
projektu ustawy. To trzecie czytanie objê³oby jedy-
nie g³osowanie nad przedstawionym projektem.

Informujê, ¿e g³osowanie to przeprowadzimy
razem z g³osowaniami nad pozosta³ymi punktami
porz¹dku obrad.

Szanowni Pañstwo Senatorowie, zarz¹dzam
przerwê w obradach do godziny 15.05.

(Senator Leon Kieres: G³osowania.)
Tak, o tej porze odbêd¹ siê g³osowania.
A teraz oczywiœcie jest czas na komunikaty do-

tycz¹ce spotkañ komisji.

Senator Sekretarz
Tadeusz Gruszka:

Posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej w celu rozpatrze-
nia wniosków zg³oszonych podczas debaty do
ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo¿a-
rowej oraz niektórych innych ustaw odbêdzie siê
dziœ, bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w obra-
dach w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
w celu rozpatrzenia wniosków zg³oszonych pod-
czas debaty do ustawy o utworzeniu Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie odbêdzie siê dziœ, pó³ godziny po
og³oszeniu przerwy w obradach w sali nr 217.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Przerwa do godziny 15.05.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 04
do godziny 15 minut 05)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie i Panowie Senatorowie, na proœbê klubu
PO przed³u¿am przerwê do godziny 15.15.

(G³os z sali: Nie.)
(G³os z sali: Dobrze, œwietnie.)
Mia³em propozycjê, ¿eby bardziej przed³u¿yæ,

ale siê jej skutecznie opar³em.
(G³os z sali: Brawo, brawo!)
(Oklaski)

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 05
do godziny 15 minut 15)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie, ostatnia godzina skupienia
przed wakacjami.

Wznawiam obrady.
(G³os z sali: Mia³o byæ czterdzieœci piêæ minut.)
No, ja nie wiem, jak to pójdzie.
Powracamy do rozpatrywania punktu pier-

wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie pub-
licznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obro-
tu oraz o spó³kach publicznych oraz o zmianie in-
nych ustaw.

Debata zosta³a zakoñczona. Mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

W toku debaty Komisja Gospodarki Narodowej
oraz mniejszoœæ komisji przedstawi³y wnioski
o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Zgodnie z regulaminem przeprowadzimy kolej-
ne g³osowania nad poprawkami, a nastêpnie nad
ustaw¹ w ca³oœci.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Nad poprawkami pierwsz¹ i drug¹ nale¿y g³o-
sowaæ ³¹cznie. Zmierzaj¹ one do uwzglêdnienia
zasad techniki prawodawczej dotycz¹cych zamie-
szczania w akcie prawnym odnoœników i zmian
ich treœci.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
(G³osy z sali: Nie dzia³a.)
(Poruszenie na sali)
Na moim ekranie ju¿ zaczyna dzia³aæ.
(G³os z sali: Trzeba dobrze wcisn¹æ.)
Tak, tu ci¹gle coœ siê zmienia.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów… Nie, na 90 obec-

nych senatorów 87 g³osowa³o za, 1 – przeciw, 2 nie
g³osowa³o. (G³osowanie nr 1)

Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka trzecia zmierza do zapewnienia spój-

noœci terminologicznej w ustawie.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 2)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta uwzglêdnia, ¿e sam fakt z³o-

¿enia do Komisji Nadzoru Finansowego lub prze-
kazania do publicznej wiadomoœci dokumentów
lub informacji skutkuje ujawnieniem ewentual-
nych naruszeñ przepisów w zakresie dotycz¹cym
treœci tych dokumentów lub informacji.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
90 obecnych senatorów, wszyscy – za. (G³oso-

wanie nr 3)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta zmierza do uwzglêdnienia

w przepisie prawid³owej nazwy instytucji praw-
nej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
89 obecnych senatorów, wszyscy – za. (G³oso-

wanie nr 4)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta rezygnuje z rozwi¹zania

wprowadzaj¹cego obligatoryjnoœæ przekazywania
Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku
okreœlonym w przepisie t³umaczenia zatwierdzo-
nego prospektu emisyjnego…

(Rozmowy na sali)
Czy ja mogê prosiæ o ciszê?
…na jêzyk polski bez wzglêdu na to, czy pro-

spekt ten jednoczeœnie t³umaczony jest na jêzyk
angielski, a w rezultacie przywraca brzmienie
przepisu z przed³o¿enia rz¹dowego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 57 g³osowa³o za,

33 – przeciw. (G³osowanie nr 5)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma uœciœla odes³anie sformu³o-

wane w przepisie.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 6)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta… Przepraszam, poprawka

ósma skreœla czêœæ przepisu bêd¹c¹ powtórze-
niem normy prawnej sformu³owanej w ustawie.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
91 obecnych senatorów, wszyscy – za. (G³oso-

wanie nr 7)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta uœciœla odes³anie sformu-

³owane w przepisie.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
90 obecnych senatorów, wszyscy – za. (G³oso-

wanie nr 8)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta mniejszoœci komisji skreœ-

la przepisy umo¿liwiaj¹ce podmiotowi…
(Rozmowy na sali)
Proszê tam nie mruczeæ po lewej stronie.
(Weso³oœæ na sali)
…og³aszaj¹cemu wezwanie do zapisywania siê

na sprzeda¿ lub zamianê akcji spó³ki wyst¹pienia
do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem
o udzielenie zgody na zaproponowanie w wezwa-
niu ceny niespe³niaj¹cej kryteriów okreœlonych
w przepisach art. 79 oraz okreœlaj¹ce tryb udzie-
lania takiej zgody.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 34 g³osowa³o za,

57 – przeciw. (G³osowanie nr 9)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka jedenasta wskazuje, ¿e podmioty,

o których mowa w zmienionych przepisach, ma
³¹czyæ pisemne lub ustne porozumienie doty-
cz¹ce prowadzenia trwa³ej polityki wobec spó³ki,
a nie sam fakt prowadzenia takiej polityki.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 10)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta zmierza do uwzglêdnienia

wodes³aniu istotyprzepisów,doktórychsiêodsy³a.
Przycisk obecnoœci.
Przeczyta³em to, co jest napisane, mimo ¿e tego

nie rozumiem, ale… (Weso³oœæ na sali)
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 11)
Poprawka zosta³a przyjêta.
(G³os z sali: Mimo ¿e nikt nie rozumie…) (Roz-

mowy na sali) (Weso³oœæ na sali)
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Poprawka trzynasta zmierza do zastosowania
w przepisie zmieniaj¹cym poprawnej techniki le-
gislacyjnej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za*. (G³osowanie nr 12)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta zmierza do uwzglêdnie-

nia zasad techniki prawodawczej okreœlaj¹cych
sposób formu³owania odes³añ w przepisach kar-
nych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 13)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêtnasta uwzglêdnia zasady techni-

ki prawodawczej dotycz¹ce systematyki aktu.
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 14)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szesnasta uœciœla odes³anie sformu-

³owane w przepisie.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 15)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siedemnasta zmierza do sformu³o-

wania przepisu zgodnie z wol¹ ustawodawcy wy-
ra¿on¹ w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 16)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Mo¿emy teraz przyst¹piæ do g³osowania nad

ca³oœci¹ ustawy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Na 91 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 17)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowa-
dzania instrumentów finansowych do zorganizo-
wanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicz-
nych i zmianie niektórych innych ustaw.

Przypominam panu senatorowi sprawozdawcy
Markowi Trzciñskiemu o obowi¹zku reprezento-
wania Senatu w toku rozpatrywania uchwa³ Se-
natu przez komisje sejmowe.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie in-
strumentami finansowymi oraz niektórych in-
nych ustaw.

Debata zosta³a zakoñczona, mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowadzenie
poprawek do ustawy, druk senacki nr 228A.

G³osujemy najpierw nad poprawkami, a potem
nad ca³oœci¹ ustawy.

Poprawka pierwsza wskazuje, ¿e rozrachun-
kiem transakcji maj¹cych za przedmiot instru-
menty finansowe jest równie¿ obci¹¿enie lub uz-
nanie konta depozytowego lub rachunku papie-
rów wartoœciowych prowadzonego przez spó³kê,
której Krajowy Depozyt przekaza³ wykonywanie
czynnoœci z zakresu prowadzenia depozytu pa-
pierów wartoœciowych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 18)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami drug¹ i dziewi¹t¹ g³osujemy

³¹cznie. Poprawki druga i dziewi¹ta przywracaj¹
Narodowemu Bankowi Polskiemu status akcjona-
riusza Krajowego Depozytu Papierów Wartoœcio-
wych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za, 56

– przeciw. (G³osowanie nr 19)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka trzecia przywraca do ustawy przepis

zawieraj¹cy zakaz wyp³acania dywidendy z akcji
Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za, 53

– przeciw. (G³osowanie nr 20)

17. posiedzenie Senatu w dniu 7 sierpnia 2008 r.
140 G³osowania

(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)

* Wicemarsza³ek przeczyta³ omy³kowo: Na 90 obecnych se-

natorów wszyscy g³osowali za.



Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czwarta modyfikuje katalog zadañ

Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 21)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta ma charakter doprecyzowu-

j¹cy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 22)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 23)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma zmierza do zapewnienia

ustawie spójnoœci terminologicznej.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 24)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma usuwa z ustawy b³¹d jêzyko-

wy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 25)
Jesteœmy przeciwko b³êdom. Poprawka zosta³a

przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta wskazuje, ¿e do zawiado-

mieñ na prowadzenie dzia³alnoœci maklerskiej
z³o¿onych w dotychczasowym stanie prawnym
stosuje siê nowe przepisy pod warunkiem dosto-
sowania prowadzonej dzia³alnoœci do ich posta-
nowieñ.

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.

Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania nad ca³oœci¹
ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 58 g³osowa³o za, 33

– przeciw. (G³osowanie nr 27)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
oraz niektórych innych ustaw.

Pan senator Marek Trzciñski tak¿e w przypad-
ku tej ustawy bêdzie reprezentowa³ Senat w komi-
sjach sejmowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach
inwestycyjnych, ustawy – Prawo bankowe oraz
ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Debata zosta³a zakoñczona, mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

Komisja Gospodarki Narodowej proponuje
wprowadzenie poprawek do ustawy, druk senac-
ki nr 229A.

Najpierw przystêpujemy do g³osowania nad po-
prawkami, a potem nad ustaw¹ w ca³oœci.

Poprawka pierwsza zmierza do objêcia wp³at
dokonywanych w postaci miêdzy innymi przenie-
sienia w³asnoœci nieruchomoœci tak¹ sam¹
ochron¹, jaka dotyczy wp³at dokonywanych
w pieni¹dzu w sytuacji, gdy towarzystwo fundu-
szy inwestycyjnych zosta³oby postawione w stan
upad³oœci lub by³oby skierowane przeciwko nie-
mu postêpowanie egzekucyjne lub by³oby objête
postêpowaniem naprawczym.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 28).
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga stanowi konsekwencjê usu-

niêcia z ustawy, w trakcie procesu legislacyjnego,
obowi¹zku zawarcia umowy o poœrednictwo.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Poprawka trzecia zmierza do ujednolicenia ter-

minologii ustawy…
(Rozmowy na sali)
A, przepraszam, nie poda³em wyniku g³osowa-

nia. Jest on prawie oczywisty.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 29)
Przepraszam bardzo.
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia…
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(Rozmowy na sali)
Tak, liczba g³osuj¹cych czasami, ¿e tak po-

wiem, lekko faluje, jak pañstwo widz¹.
Jeszcze raz. Poprawka trzecia zmierza do uje-

dnolicenia terminologii ustawy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 30)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta ma charakter porz¹dkowy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 31)
Wszyscy byli za porz¹dkiem. Poprawka zosta³a

przyjêta.
Mo¿emy zatem g³osowaæ nad ca³oœci¹ ustawy

ze zmianami wynikaj¹cymi z poprawek.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 32)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy
– Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad
rynkiem finansowym.

Senator Marek Trzciñski ma obowi¹zki takie
jak poprzednio, to znaczy reprezentowanie Sena-
tu w komisjach sejmowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.

Debata zosta³a zakoñczona, mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisja Gospodarki Na-
rodowej przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty
uchwa³, w których wnosz¹ o przyjêcie ustawy bez
poprawek.

Mo¿emy zatem przyst¹piæ do g³osowania.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem ustawy bez poprawek?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów wszyscy – za. (G³o-

sowanie nr 33)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o dokumentach pa-
szportowych oraz ustawy o op³acie skarbowej.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej oraz Komisji Praw Cz³owieka i Pra-
worz¹dnoœci, które ustosunkowa³y siê do przed-
stawionych w toku debaty wniosków i przygoto-
wa³y wspólne sprawozdanie.

Obecnie g³os mog¹ zabraæ jedynie sprawo-
zdawcy i wnioskodawcy. Poproszê pana senatora
Stanis³awa Piotrowicza o przedstawienie wspól-
nego sprawozdania obu komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Po³¹czone komisje, Komisja Samorz¹du Tery-

torialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komi-
sja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, na swoim
posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2008 r. rozpatrzy³y
poprawki do ustawy z³o¿one w toku debaty. Po-
³¹czone komisje proponuj¹ Wysokiej Izbie przyjê-
cie poprawek: pierwszej, czwartej, szóstej, siód-
mej, ósmej i dziewi¹tej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy drugi senator sprawozdawca, Mariusz Wit-

czak, lub senatorowie wnioskodawcy chcieliby
zabraæ g³os? To dotyczy panów senatorów An-
drzejewskiego i Piesiewicza.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê, nie.)
(Senator Mariusz Witczak: Ja równie¿ dziêkujê.)
Mo¿emy zatem przyst¹piæ do g³osowania nad

ustaw¹. Oczywiœcie, zgodnie z regulaminem, naj-
pierw g³osujemy nad poprawkami, potem nad ca-
³oœci¹ ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza zmierza do skorygowania
b³êdnego odes³ania.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Panie Marsza³ku, jeszcze raz, bo

koledzy nie wiedz¹, jak g³osowaæ.)
Niestetyniemogêpodawaæ instrukcji g³osowania.
(Rozmowy na sali)
Zaraz, bo jeszcze miga… Dobrze.
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Na 90 obecnych senatorów 79 g³osowa³o za, 10
– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 34)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga. Jej przyjêcie wyklucza g³o-

sowanie nad poprawkami: trzeci¹, czwart¹
i pi¹t¹.

Poprawka druga ma na celu utrzymanie kata-
logu osób uprawnionych do otrzymania paszpor-
tu dyplomatycznego w aktualnie obowi¹zuj¹cym
kszta³cie.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 3 g³osowa³o za,

88 – przeciw. (G³osowanie nr 35)
Poprawka zosta³a odrzucona.
W zwi¹zku z tym mo¿emy teraz g³osowaæ nad

poprawk¹ trzeci¹. Poszerza ona katalog osób up-
rawnionych do otrzymania paszportu dyplomaty-
cznego o szereg organów konstytucyjnych nie-
wchodz¹cych w sk³ad w³adzy ustawodawczej, wy-
konawczej i s¹downiczej oraz zastêpców tych or-
ganów, a tak¿e o szefów urzêdów obs³uguj¹cych
najwy¿sze organy pañstwa oraz o wojewodów. Po-
prawka obejmuje swoim zakresem równie¿
ma³¿onków wy¿ej wymienionych osób, je¿eli to-
warzysz¹ im w podró¿y s³u¿bowej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów 5 g³osowa³o za,

87 – przeciw. (G³osowanie nr 36)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czwarta, której przyjêcie wyklucza

g³osowanie nad poprawk¹ pi¹t¹, poszerza kata-
log osób uprawnionych do otrzymania paszpor-
tu dyplomatycznego o szereg organów konsty-
tucyjnych niewchodz¹cych w sk³ad w³adzy wy-
konawczej, ustawodawczej i s¹downiczej oraz
zastêpców tych organów, a tak¿e o szefów urzê-
dów obs³uguj¹cych najwy¿sze organy pañstwa
oraz o marsza³ków województw, nie obejmuj¹c
swoim zakresem ma³¿onków wy¿ej wymienio-
nych osób. Jednoczeœnie poprawka wy³¹cza
prawo do paszportu dyplomatycznego ma³¿on-
ków uprawnionych przedstawicieli w³adzy
s¹downiczej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

4 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 37)

Poprawka zosta³a przyjêta.

W takim razie nad pi¹t¹ mo¿emy nie g³osowaæ.
Poprawka szósta zmierza do wyeliminowania

w¹tpliwoœci interpretacyjnych, przewiduj¹c – ja-
ko zasadê – finansowanie kosztów zwi¹zanych
z wydawaniem dokumentów paszportowych
z czêœci bud¿etu, której dysponentem jest mini-
ster w³aœciwy do spraw wewnêtrznych i wojewo-
dowie, oraz – jako wyj¹tek od zasady – finansowa-
nie tych kosztów z czêœci bud¿etu, której dyspo-
nentem jest minister w³aœciwy do spraw zagrani-
cznych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 38)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma zmierza do skorygowania

b³êdnego odes³ania.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 39)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma usuwa w¹tpliwoœci interpreta-

cyjne zwi¹zane z przepisem czasowo utrzymuj¹cym
w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów… Nie, na 90 obec-

nych senatorów wszyscy – za. (G³osowanie nr 40)
Poprawka zosta³a przyjêta.
I poprawka dziewi¹ta. Zmierza ona do zastoso-

wania poprawnej techniki legislacyjnej w przepi-
sie o wejœciu w ¿ycie ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy – za. (G³o-

sowanie nr 41)
Poprawka zosta³a przyjêta.
W ten sposób g³osowaliœmy nad wszystkimi po-

prawkami.
W zwi¹zku z tym mo¿emy przyst¹piæ do g³oso-

wania nad ca³oœci¹ ustawy.
Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 42)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
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ustawy o dokumentach paszportowych oraz
ustawy o op³acie skarbowej.

Tym razem w Sejmie bêdzie nas reprezentowa³
pan senator Stanis³aw Piotrowicz, któremu to je-
szcze raz przypominam.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Sta-
nów Zjednoczonych Ameryk i w sprawie
wspó³pracy w ramach Polsko-Amerykañskiej Ko-
misji Fulbrighta, sporz¹dzonej w Waszyngtonie
dnia 10 marca 2008 r.

Debata zakoñczona. Mo¿emy przyst¹piæ do g³o-
sowania.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja
Spraw Zagranicznych jednobrzmi¹co proponuj¹
przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Mo¿emy zatem g³osowaæ nad ca³oœci¹ ustawy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy – za. (G³o-

sowanie nr 43)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o raty-
fikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospoli-
tej Polskiej a Rz¹dem Stanów Zjednoczonych
Ameryki w sprawie wspó³pracy w ramach Pol-
sko-Amerykañskiej Komisji Fulbrighta, spo-
rz¹dzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca
2008 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia
miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Republik¹ Islandii
oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania
niektórych postanowieñ Konwencji z dnia 29
maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach
karnych pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi
Unii Europejskiej oraz Protoko³u z 2001 roku do
Konwencji, podpisanego w Brukseli dnia 19 gru-
dnia 2003 roku.

Debata zosta³a zakoñczona, mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci przedstawi³y je-
dnobrzmi¹ce projekty uchwa³ w sprawie przyjêcia
ustawy bez poprawek.

Mo¿emy zatem g³osowaæ nad ca³oœci¹ ustawy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 44)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Porozumienia miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Republi-
k¹ Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie
stosowania niektórych postanowieñ Konwencji
z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej
w sprawach karnych pomiêdzy Pañstwami Cz³on-
kowskimi Unii Europejskiej oraz Protoko³u z 2001
roku do Konwencji, podpisanego w Brukseli dnia
19 grudnia 2003 roku.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o upowa¿nieniu Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej do z³o¿enia oœwiadczenia o uznaniu
w³aœciwoœci Trybuna³u Sprawiedliwoœci Wspól-
not Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2
Traktatu o Unii Europejskiej.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, które przygotowa³y
wspólne sprawozdanie w tej sprawie.

Obecnie tylko sprawozdawcy i wnioskodawcy
mog¹ zabraæ g³os. Pan senator W³odzimierz Cimo-
szewicz proszony jest o przedstawienie tego
wspólnego sprawozdania.

Proszê, Panie Senatorze.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pozwolê sobie przypomnieæ, ¿e w trakcie debaty

nad tym punktem zg³oszona zosta³a jedna popraw-
ka. Jej intencj¹ by³o nierozci¹ganie na s¹dy pier-
wszej instancji uprawnienia polegaj¹cego na mo¿li-
woœci zwracania siê do Trybuna³u Sprawiedliwoœci
WspólnotEuropejskichzpytaniemprejudycjalnym.

W trakcie wspólnego posiedzenia obu wspo-
mnianych komisji w dniu wczorajszym zosta³y
w gruncie rzeczy powtórzone argumenty za i prze-
ciw, jeœli chodzi o dwa alternatywne rozwi¹zania.
Poniewa¿ zwolennicy obu tych rozwi¹zañ pozo-
stali przy swoich zdaniach, trzeba by³o rozstrzyg-
n¹æ to w g³osowaniu.

Wniosek o przyjêcie tej ustawy bez poprawki
uzyska³ poparcie 10 senatorów, przeciw by³o 4 se-
natorów.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Poproszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, pana senatora Zbigniewa Cichonia,
o przedstawienie wniosku mniejszoœci po³¹czonych
komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wniosek nasz zmierza do przyznania upra-

wnienia do zwrócenia siê z pytaniem prejudycjal-
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nym do Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwo-
œci w Luksemburgu jedynie s¹dom wy¿szych in-
stancji, czyli tym, od których orzeczeñ nie przy-
s³uguj¹ œrodki odwo³awcze. Argumentacja jest ta-
ka, ¿e chodzi o zapewnienie pewnej spójnoœci sys-
temu prawnego, bo skoro w systemie krajowym
art. 390 kodeksu postêpowania cywilnego prze-
widuje mo¿liwoœæ skierowania pytania prawnego
do najwy¿szej instancji krajowej, czyli S¹du Naj-
wy¿szego, to celowe nam siê wydaje, ¿eby analogi-
czne rozwi¹zanie by³o równie¿ w przypadku pyta-
nia kierowanego do najwy¿szej instancji s¹dowej
w ramach prawa Unii Europejskiej, czyli Trybu-
na³u Sprawiedliwoœci w Luksemburgu. Roz-
wi¹zanie, które jest w kodeksie postêpowania cy-
wilnego, ma d³ug¹ tradycjê, i uwa¿amy, ¿e nale¿y
je przenieœæ do tych rozwi¹zañ, które siê tycz¹
prawa Unii Europejskiej. Wychodzimy z za³o¿e-
nia, ¿e zw³aszcza gdy chodzi o sprawy karne, ist-
nieje pewne ryzyko, ¿e niektóre sprawy mog¹ ulec
przedawnieniu na skutek posy³ania pytania do
trybuna³u w Luksemburgu. W wiêkszoœæ pañstw
Europy Zachodniej z racji b¹dŸ to braku istnienia
instytucji przedawnienia œcigania przestêpstw,
tak jak w Wielkiej Brytanii, b¹dŸ o wiele d³u¿szych
okresów przedawnienia, nie ma takiego ryzyka.

Dlatego wychodzimy z za³o¿enia, ¿e nale¿y me-
tod¹ ma³ych kroków daæ takie uprawnienie na ra-
zie instancji wy¿szej, a ewentualnie w przysz³oœci
zdecydowaæ siê na powierzenie takiego uprawnie-
nia równie¿ instancji ni¿szej. Dlatego podtrzymu-
jemy ten wniosek mniejszoœci. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy pan senator Stanis³aw Piotrowicz jako

sprawozdawca drugiej komisji b¹dŸ senatorowie
wnioskodawcy chc¹ zabraæ g³os?

(Senator Mariusz Witczak: Nie, w ¿adnym wy-
padku.)

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Dziêkujê.)
W zwi¹zku z tym mo¿emy przyst¹piæ do g³oso-

wania.
Przypominam, ¿e w toku debaty zosta³y przed-

stawione nastêpuj¹ce wnioski: Komisja Spraw
Zagranicznych oraz Komisja Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci wnosi³y o przyjêcie ustawy bez
poprawek, a senatorowie wnioskodawcy wnosili
o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Najpierw g³osujemy nad wnioskiem o przyjêcie
ustawy bez poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem ustawy bez poprawek?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów, 57 g³osowa³o za, 35

– przeciw. (G³osowanie nr 45)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o upowa¿nie-
niu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do z³o¿e-
nia oœwiadczenia o uznaniu w³aœciwoœci Trybuna³u
Sprawiedliwoœci Wspólnot Europejskich na pod-
stawieart. 35ust.2TraktatuoUniiEuropejskiej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpie-
czeniu spo³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Pol-
sk¹ a Kanad¹, podpisanej w Warszawie dnia
2 kwietnia 2008 r.

Debata zosta³a zakoñczona, mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja
Rodziny i Polityki Spo³ecznej przedstawi³y jedno-
brzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosi³y
o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Zatem mo¿emy g³osowaæ nad wnioskiem
o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 46)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym miêdzy Rze-
cz¹pospolit¹ Polsk¹ a Kanad¹, podpisanej w War-
szawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
si¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpie-
czeniu spo³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Pol-
sk¹ a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisa-
nej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

Debata zosta³a zakoñczona, mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja
Rodziny i Polityki Spo³ecznej przedstawi³y projek-
ty uchwa³, w których wnosi³y o przyjêcie ustawy
bez poprawek.

Zatem g³osujemy nad tym wnioskiem.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
92 obecnych senatorów, wszyscy g³osowali za.

(G³osowanie nr 47)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji Umo-
wy o zabezpieczeniu spo³ecznym miêdzy Rzecz¹po-
spolit¹ Polsk¹ a Stanami Zjednoczonymi Ameryki,
podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zniesieniu G³ównego Inspek-
tora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o In-
spekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw.
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Debata zosta³a zakoñczona, mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

Komisja Gospodarki Narodowej proponuje
przyjêcie ustawy bez poprawek.

G³osujemy zatem nad tym wnioskiem.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
91 obecnych senatorów, wszyscy g³osowali za.

(G³osowanie nr 48)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zniesieniu
G³ównego Inspektora Inspekcji Handlowej,
o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz nie-
których innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cy-
wilny oraz ustawy – Prawo o notariacie.

Debata zosta³a zakoñczona, mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisja Ustawodawcza
przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³,
w których wnosz¹ o przyjêcie ustawy bez popra-
wek.

Mo¿emy g³osowaæ nad tym wnioskiem.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 49)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo
o notariacie.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
spó³dzielcze.

Debata zosta³a zakoñczona, mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska przedstawi³y je-
dnobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Nad tym to wnioskiem mo¿emy g³osowaæ.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
92 obecnych senatorów, wszyscy g³osowali za.

(G³osowanie nr 50)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo spó³dzielcze.

Powracamy do rozpatrywania punktu
czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orga-
nizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmie-
lu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

(G³os z sali: Brawo za dykcjê, brawo!)
(Senator Henryk WoŸniak: Poezja, Panie Mar-

sza³ku.)
Debata zosta³a zakoñczona, mo¿emy przy-

st¹piæ do g³osowania.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska

przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi
o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Mo¿emy nad nim g³osowaæ.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
No có¿, 91 obecnych senatorów, wszyscy g³oso-

wali za. (G³osowanie nr 51)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmie-
lu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Bar-
dzo dobra dykcja.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piêt-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach.

Debata zosta³a zakoñczona, mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska wno-
si o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania nad tym
wnioskiem.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 52)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o lasach.

Powracamy do rozpatrywania punktu sie-
demnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego.

(Senator Jadwiga Rotnicka: A szesnasty?)
(Senator Janusz Rachoñ: A stra¿acy?)
Nie, nie, poproszono mnie, ¿eby by³o tak, po-

niewa¿ nad niektórymi punktami jeszcze pracuj¹
urzêdnicy. Najpierw siedemnasty, a potem… Pil-
nujê scenariusza, nic…

(SenatorPiotrZientarski:Marsza³ekwie, co robi.)
(Senator Ma³gorzata Adamczak: Tak, marsza-

³ek wie, co robi.)
Ale bardzo dziêkujê za kontrolowanie, bo w tym

poœpiechu, szczególnie przed urlopem, mo¿na
czasami coœ opuœciæ.
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W takim razie przypominam, ¿e g³osujemy nad
siedemnastym, a nie szesnastym, jakby ktoœ mia³
w¹tpliwoœci: stanowisko Senatu w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicz-
nego.

Komisja Zdrowia przedstawi³a projekt uchwa-
³y, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do
ustawy. Najpierw g³osujemy nad poprawkami,
a potem nad ca³oœci¹ ustawy.

Poprawka pierwsza ma charakter redakcyjny.
Poproszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 53)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga, mniejszoœci komisji, rozsze-

rza o wojewodów kr¹g podmiotów, które bêd¹ pro-
wadzi³y dzia³ania okreœlone w Narodowym Pro-
gramie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za, 55

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 54)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzecia zmierza do tego, aby Rada

Ministrów sk³ada³a coroczn¹ informacjê o realiza-
cji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego nie tylko Sejmowi, ale równie¿ Senato-
wi Rzeczypospolitej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 55)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Mo¿emy teraz g³osowaæ nad ca³oœci¹ ustawy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
91 obecnych senatorów, wszyscy g³osowali za.

(G³osowanie nr 56)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Pana senatora W³adys³awa Sidorowicza pro-
szê o reprezentowanie Wysokiej Izby w izbie ni¿-
szej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiêtnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwatero-
waniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Przed przerw¹ w obradach zosta³o przedsta-
wione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy
oraz zosta³a przeprowadzona dyskusja i obecnie,
zgodnie z regulaminem, mo¿emy przyst¹piæ do
trzeciego czytania projektu ustawy.

Przystêpujemy do trzeciego czytania, które
obejmuje tylko g³osowanie.

Komisje po rozpatrzeniu przedstawionego
przez wnioskodawców projektu ustawy wnosz¹
o przyjêcie bez poprawek za³o¿onego projektu
ustawy oraz projektu uchwa³y w sprawie wniesie-
nia do Sejmu tego¿ projektu. Komisje proponuj¹,
aby senator Andrzej Owczarek reprezentowa³ Se-
nat w dalszych pracach nad t¹ ustaw¹.

Przystêpujemy zatem do g³osowania nad ca³o-
œci¹ ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
89 obecnych senatorów, wszyscy g³osowali za.

(G³osowanie nr 57)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy o za-
kwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej i podj¹³ uchwa³ê w sprawie wniesienia do
Sejmu tego projektu ustawy, a pan senator An-
drzej Owczarek bêdzie walczy³ w Sejmie…

(G³os z sali: O zakwaterowanie.)
Tak jest, o to zakwaterowanie.
Proszê pañstwa, teraz wracamy do tych pun-

ków przeskoczonych.
Powracamy do rozpatrywania punktu szes-

nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpo¿arowej oraz niektórych innych ustaw.

Wprzerwieodby³o siêposiedzenieKomisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
która przygotowa³a sprawozdanie w tej sprawie.

Obecnie zabieraj¹ g³os sprawozdawcy i wnios-
kodawcy. Pana senatora Zbigniewa Meresa zapra-
szam do mównicy i proszê o przedstawienie spra-
wozdania.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego

i Administracji Pañstwowej przedstawiam spra-
wozdanie komisji z posiedzenia odbytego dzisiaj,
dotycz¹cego poprawki wniesionej przez pana se-
natora W³odzimierza Cimoszewicza.

W toku dyskusji poprawka zosta³a wycofana
przez pana senatora W³odzimierza Cimoszewicza,
gdy¿ zadeklarowane zosta³y dalsze konsultacje
w œrodowiskach samorz¹dowych i stra¿ackich co
do tej poprawki, która dawa³aby mo¿liwoœæ do-
wolnego kszta³towania przez gminy wysokoœci ek-
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wiwalentu dla cz³onków OSP za udzia³ w akcjach
ratowniczo-gaœniczych. Zdecydowana wiêkszoœæ
komisji przyjê³a takie rozwi¹zanie.

Komisja wnosi o przyjêcie ustawy bez popra-
wek. Panie Marsza³ku, bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy pan senator Cimoszewicz chcia³by zabraæ

g³os? Nie.
Czy ktoœ chcia³by podtrzymaæ wniosek wycofa-

ny przez pana senatora?
(G³os z sali: Bo¿e broñ.)
(Senator Jan Rulewski: Jak wycofany…)
Jest taki punkt w regulaminie, ale s³ysza³em:

Bo¿e broñ, wiêc rozumiem, ¿e nikt nie chce.
(Weso³oœæ na sali)
W zwi¹zku z tym mo¿emy przyst¹piæ do g³oso-

wania nad wnioskiem Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej o przyjêcie
tej ustawy bez poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 58)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu
osiemnastego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o utworzeniu Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Na-
uki, Edukacji i Sportu, która ustosunkowa³a siê
do wniosku i przygotowa³a sprawozdanie.

Obecnie g³os mog¹ zabraæ sprawozdawcy
i wnioskodawcy.

Pan senator Kazimierz Wiatr ju¿ jest gotowy do
przedstawienia sprawozdania.

Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W trakcie debaty zosta³y zg³oszone wnioski le-

gislacyjne przez pani¹ senator Rotnick¹, moj¹
skromn¹ osobê, pana senatora Wittbrodta i pana
senatora Rachonia. By³a tak¿e poprawka komisji.
By³y to wnioski dotycz¹ce wprowadzenia popra-
wek do ustawy, wniosek o odrzucenie ustawy oraz
wniosek o przyjêcie ustawy bez poprawek.

W czasie posiedzenia komisji odby³y siê tylko
dwa g³osowania. Pierwsze dotyczy³o odrzucenia

ustawy. Wniosku o odrzucenie ustawy nikt nie
popar³, 9 senatorów by³o przeciw.

Jeœli chodzi o wniosek o przyjêcie ustawy bez
poprawek, to 6 senatorów popar³o ten wniosek, 2
senatorów by³o przeciw. Wiêcej g³osowañ nie by-
³o. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z senatorów wnioskodawców chcia³by

zabraæ g³os?
(Senator Edmund Wittbrodt: Dziêkujê, nie.)
(Senator Stanis³aw Karczewski: G³osujemy.)
Przystêpujemy do g³osowania.
Przypominam, ¿e przedstawiono nastêpuj¹ce

wnioski – bo to g³osowanie bêdzie nieco bardziej
skomplikowane – senator Jadwiga Rotnicka wno-
si o odrzucenie ustawy, senator Kazimierz Wiatr
o przyjêcie ustawy bez poprawek, komisja oraz se-
natorowie wnioskodawcy przedstawili wnioski
o wprowadzenie poprawek.

Zgodnie z regulaminem, najpierw g³osujemy nad
wnioskiem o odrzucenie, potem nad wnioskiem
o przyjêcie ustawy bez poprawek, a je¿eli te zostan¹
odrzucone, bêdziemy g³osowali nad poprawkami.

Czyli przystêpujemy do g³osowania nad wnios-
kiem pani senator Rotnickiej o odrzucenie ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 7 g³osowa³o za,

72 – przeciw, 8 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 59)

Wniosek o odrzucenie ustawy zosta³ odrzucony.
W zwi¹zku z tym mo¿emy przyst¹piæ do g³oso-

wania nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez po-
prawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 30 g³osowa³o za, 51

– przeciw, 6 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 60)

Wniosek o przyjêcie ustawy bez poprawek zo-
sta³ odrzucony.

W zwi¹zku z tym g³osujemy nad zaproponowa-
nymi poprawkami.

Poprawka pierwsza usuwa przepis bêd¹cy powtó-
rzeniem przepisu z ustawy – Prawo o szkolnictwie
wy¿szym.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 58 g³osowa³o za,

28 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 61)
Poprawka zosta³a przyjêta.
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Poprawka druga przes¹dza, ¿e osoby, które
wszczê³y przewody habilitacyjne w Akademii
Rolniczej w Szczecinie oraz na Politechnice
Szczeciñskiej, kontynuowaæ je bêd¹ na Zacho-
dniopomorskim Uniwersytecie Technologicz-
nym w Szczecinie.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 59 g³osowa³o za,

28 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 62)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia usuwa przepis bêd¹cy po-

wtórzeniem innego przepisu zawartego w rozpa-
trywanej ustawie.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 58 g³osowa³o za,

29 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 63)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta wyraŸnie wskazuje, ¿e

wszczête i niezakoñczone postêpowania o nada-
nie tytu³u profesora kontynuowaæ bêd¹ rady je-
dnostek organizacyjnych nowego uniwersytetu.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 59 g³osowa³o za,

28 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 64)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta usuwa przepis bêd¹cy powtó-

rzeniem przepisu z ustawy – Prawo o szkolnictwie
wy¿szym.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 57 g³osowa³o za,

29 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 65)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta, je¿eli j¹ przyjmiemy, wyklu-

czy poprawkê siódm¹. Poprawka szósta zmierza
do tego, aby równie¿ zastêpcy organów jednooso-
bowych podstawowych jednostek organizacyj-
nych ³¹czonych uczelni stali siê zastêpcami orga-
nów jednoosobowych podstawowych jednostek
organizacyjnych nowej uczelni.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 53 g³osowa³o za,

34 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 66)
Poprawka zosta³a przyjêta.

Poprawka ósma przewiduje, ¿e wy³¹cznie pier-
wsza kadencja organów uniwersytetu nie bêdzie
w³¹czana do kadencji, o których mowa w ustawie
– Prawo o szkolnictwie wy¿szym.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 55 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 31 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 67)

Poprawka zosta³a przyjêta.
I ostatnia poprawka, dziewi¹ta, usuwa przepis

bêd¹cy powtórzeniem przepisu z ustawy – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 56 g³osowa³o za,

30 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 68)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Wobec tego mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania

nad ca³oœci¹ ustawy z przyjêtymi poprawkami.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 69)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o utworze-
niu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Te-
chnologicznego w Szczecinie.

Chcia³bym prosiæ pana senatora Wiatra, aby
reprezentowa³ nas w dalszych pracach nad usta-
w¹ w Sejmie.

Panie i Panowie Senatorowie, porz¹dek obrad
siedemnastego posiedzenia zosta³ wyczerpany.

¯yczê wszystkim pañstwu prawdziwego od-
poczynku, z dala od polityki. Widzimy siê we
wrzeœniu.

(Oklaski)
(G³os z sali: A my tego samego ¿yczymy panu

marsza³kowi.)
Po minutowej przerwie technicznej przystêpu-

jemy do oœwiadczeñ senatorskich…
(Senator Stanis³aw Kogut: Kiedy nastêpne po-

siedzenie?)
Jeszcze nie wiadomo, albo 17 wrzeœnia albo

24 wrzeœnia. To jeszcze, byæ mo¿e, ulegnie zmia-
nie. W ka¿dym razie mamy ponad miesi¹c wakacji
od posiedzeñ plenarnych Senatu, bo komisje bê-
dê pracowa³y.

Czy s¹ chêtni do sk³adania oœwiadczeñ?
(G³os z sali: S¹.)
Pan senator Jan Dobrzyñski. Drugi senator

wykreœli³ siê z listy, wiêc jest pan jedyny.
Zapraszam, Panie Senatorze.
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Senator Jan Dobrzyñski:

Pragnê zwróciæ siê z pytaniem o motyw kieru-
j¹cy pani¹ minister zdrowia zapowiadaj¹c¹ likwi-
dacjê dotychczasowych zasad finansowania lecze-
nia poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Z przykroœci¹ trzeba przyznaæ, ¿e jest to kolejne
dzia³anie rz¹du obliczone na destrukcjê wszel-
kich uregulowañ wprowadzonych przez rz¹d Pra-
wa i Sprawiedliwoœci.

Op³acanie leczenia ofiar przez kierowców jest
wszak przepisem funkcjonuj¹cym z powodze-
niem w licznych pañstwach europejskich. Zapo-
wiadane przez pani¹ minister zmiany tylko pozor-
nie przynios¹ korzyœci osobom je¿d¿¹cym bezwy-
padkowo. K³amstwem jest bowiem powtarzana
czêsto fraza, ¿e zniesienie obowi¹zkowej op³aty
spowoduje spadek cen polis OC. Firmy ubezpie-
czeniowe ju¿ teraz zapowiadaj¹, ¿e utrzymaj¹
stawki na podobnym poziomie. W ten sposób nie
tylko NFZ straci dodatkowe wp³ywy, ale równie¿
nic na tym nie zyskaj¹ kierowcy. Jedynym benefi-
cjentem zapowiadanych przez pani¹ minister
przepisów bêd¹ firmy ubezpieczeniowe. Dodatko-
wo argument, ¿e osoba, która jeŸdzi bezpiecznie,
nie powinna ponosiæ kosztów leczenia, mo¿na po-
równaæ do stwierdzenia, ¿e osoba, która nie cho-
ruje, nie powinna p³aciæ sk³adek zdrowotnych.

Nale¿y dodaæ, ¿e przez wiele miesiêcy Mini-
sterstwo Zdrowia nie doprowadzi³o do wprowa-
dzenia przepisów pozwalaj¹cych Narodowemu
Funduszowi Zdrowia p³aciæ szpitalom z dodatko-
wej puli za œwiadczenia wykonane na rzecz ofiar
wypadków. Przed Ministerstwem Zdrowia stoi
bardzo wiele powa¿nych problemów zwi¹zanych
z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia,
a likwidacja funkcjonuj¹cych od niespe³na roku
uregulowañ nie nale¿y do najbardziej pal¹cych.
Zamiast ideologicznej walki ze wszystkim, co jest
zwi¹zane z poprzednimi ministrami zdrowia,
warto jak najszybciej wprowadziæ uregulowania
pozwalaj¹ce na harmonijne funkcjonowanie
obecnych przepisów. Dziêkujê, Panie Mar-
sza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e protokó³ siedemnastego posie-

dzenia Senatu zostanie, zgodnie z regulaminem,
udostêpniony senatorom w terminie trzydziestu
dni w pokoju nr 255.

Proszê pañstwa, zamykam siedemnaste posie-
dzenie Senatu Rzeczypospolitej siódmej kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 10)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
54 Z.H. Meres + + + + + + + + - + + + + + + + + + - -
55 T. 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 90 89 90 90 91 90 91 89 91 91 91 91 90 91 91 91 91 91
Za 87 90 90 89 57 89 91 90 34 88 91 91 91 90 89 90 90 91 35 38
Przeciw 1 0 0 0 33 0 0 0 57 1 0 0 0 0 1 0 0 0 56 53
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Nie g³osowa³o 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 £.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. 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 91 91 90 91 91 91 91 91 90 91 91 91 91 90 91 92 92 92 92 90
Za 90 91 90 91 91 91 58 91 90 90 91 91 91 79 3 5 86 91 90 90
Przeciw 1 0 0 0 0 0 33 0 0 1 0 0 0 10 88 87 4 0 1 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 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. 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 92 90 92 92 92 92 91 92 92 91 90 90 91 88 91 89 87 87 87
Za 90 91 90 92 57 92 92 91 92 92 91 90 90 35 88 91 89 86 7 30
Przeciw 0 1 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 72 51
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8 6
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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61 62 63 64 65 66 67 68 69
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
54 Z.H. Meres + + + + + + + + +
55 T. 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 87 87 87 86 87 87 86 86
Za 58 59 58 59 57 53 55 56 82
Przeciw 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Wstrzyma³o siê 28 28 29 28 29 34 31 30 3
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 17. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Panie i Panowie Senatorowie!
Omawiany projekt ustawy stworzony zosta³ w celu przyœpieszenia i uproszczenia realizacji inwestycji

drogowych, jak¿e istotnych ze wzglêdu na rozwój kraju i poprawê warunków ¿ycia obywateli. Zapropono-
wana nowelizacja czerpie z dotychczasowych doœwiadczeñ, skupiaj¹c siê w szczególnoœci na eliminacji
tych rozwi¹zañ, które – jak pokaza³a praktyka – w istotny sposób utrudnia³y sprawn¹ rozbudowê infra-
struktury drogowej.

W przepisach tych w sposób kompleksowy nawi¹zano do ca³ej procedury realizacji inwestycji, ze
szczególnym uwzglêdnieniem aspektów bêd¹cych dotychczas Ÿród³em najwiêkszych trudnoœci. Mam tu
na myœli przede wszystkim ogólne za³o¿enie, zgodnie z którym w miejsce decyzji lokalizacyjnej oraz de-
cyzji o pozwoleniu na budowê drogi wprowadzona zosta³a jedna decyzja – tak zwana decyzja o zezwoleniu
na realizacjê inwestycji drogowej.

Nie sposób jednak pomin¹æ w tym miejscu szeregu innych zmian, które, jak s¹dzê, pozwol¹ unikn¹æ
pu³apki formalizmu i tym samym przyœpieszyæ ca³e postêpowanie. Dla przyk³adu mo¿na wskazaæ na:
wprowadzenie zamkniêtego, doprecyzowanego katalogu elementów obligatoryjnych w decyzji dotycz¹cej
zezwolenia na realizacjê inwestycji drogowej; roz³o¿enie ciê¿aru prowadzenia postêpowania w przypad-
ku, gdy inwestycja wykracza poza w³aœciwoœæ miejscow¹ jednego wojewody, na pozosta³ych wojewodów
w³aœciwych ze wzglêdu na miejsce realizacji inwestycji; rozwi¹zanie problemu skutecznego powiadamia-
nia stron w przypadku nieruchomoœci o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieruchomoœci bez za-
koñczonego postêpowania spadkowego.

Kompleksowoœæ nowelizacji przejawia siê równie¿, oprócz rozwi¹zañ odnosz¹cych siê do sfery formal-
nej, w próbie rozwi¹zania kwestii wyw³aszczeniowych. Powszechnie znane s¹ liczne przypadki, kiedy na-
wet strategiczna inwestycja nie mog³a byæ wykonana ze wzglêdu na protesty spo³ecznoœci lokalnych,
przeprowadzane w obawie, ¿e w drodze wyw³aszczenia ich dorobek ¿ycia mo¿e ulec znacznemu uszczup-
leniu, czy te¿ mog¹ znacznie pogorszyæ siê ich warunki bytowe. Projektodawca zaproponowa³ w tej kwe-
stii uszczegó³owienie przepisów ustawy. Najwa¿niejsze zmiany to: doprecyzowanie zasad ustalania od-
szkodowania, czyli wskazanie organu, terminu wydania decyzji, krêgu osób uprawnionych; wyd³u¿enie
terminu na opró¿nienie lokali i wydanie nieruchomoœci – termin nie mo¿e byæ krótszy ni¿ sto dwadzieœcia
dni; uregulowanie zasad przyznawania lokali zamiennych; uszczegó³owienie zasad ustalania wysokoœci
odszkodowania, przy czym warto tu zwróciæ uwagê na wprowadzenie systemu zachêt do wczeœniejszego
wydania nieruchomoœci czy te¿ na dodatkow¹ rekompensatê pieniê¿n¹ za pozostawiony budynek lub lo-
kal mieszkalny.

Wydaje siê, ¿e przepisy w tym kszta³cie uczyni¹ zadoœæ poczuciu, i¿ odszkodowanie uzyskane za wy-
w³aszczon¹ nieruchomoœæ jest godziwe, a przez swoj¹ precyzyjnoœæ wp³yn¹ tak¿e na obni¿enie poziomu
niepewnoœci zainteresowanych stron, wynikaj¹cej z braku informacji co do przebiegu procedury odszko-
dowawczej.

Bior¹c pod uwagê dotychczasowy krajowy dorobek prawny, mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e
przedmiotowa nowelizacja jest œmia³ym projektem. Zrywa bowiem z ugruntowanymi standardami, jeœli
chodzi o proces decyzyjny w budownictwie drogowym. Owszem, pozostawiono w mocy niektóre instytu-
cje, jak na przyk³ad zasiêganie opinii szeregu podmiotów w toku postêpowania, jednak¿e utrzymano za-
sadê, ¿e brak dzia³añ po stronie któregokolwiek z organów opiniuj¹cych nie wp³ywa na tempo decyzyjne.

Dlatego te¿ projekt tworzy pewien ca³okszta³t, który moim zdaniem pozwoli na priorytetowe podejœcie
do problemu rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Moje oœwiadczenie dotyczy stosowania art. 11 ust. 3 ustawy o rachunkowoœci – DzU z 2002 r. nr 76

poz. 694 – po zmianach wprowadzonych nowel¹ z dnia 18 marca 2008 r.
Zgodnie z nowym brzmieniem przywo³anej ustawy zespo³y obs³ugi administracyjno-ekonomicznej

bêd¹ mog³y w dalszym ci¹gu prowadziæ ksiêgi rachunkowe dla szkó³ i przedszkoli. Wed³ug mnie, przed-
miotowe przepisy uniemo¿liwiaj¹ takie dzia³anie.

Proszê o wyjaœnienie, jak stosowaæ przepisy przywo³anej ustawy w kontekœcie zapisów ustawy o syste-
mie oœwiaty.

Proszê te¿ uprzejmie o odpowiedŸ na pytania: czy Ministerstwo Finansów dostrzega przedstawiony
problem oraz w jaki sposób ma zamiar go rozwi¹zaæ?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o informacje dotycz¹ce przysz³oœci dwudziestu

trzech oœrodków wypoczynkowych bêd¹cych w gestii MON. Szczególnie interesuj¹ mnie informacje na te-
mat wyników osi¹gniêtych przez oœrodki wypoczynkowe podleg³e MON (straty, zysk), sposobu ich
zarz¹dzania, a tak¿e tego, jaki procent osób korzystaj¹cych z tych oœrodków stanowi¹ pracownicy resor-
tu i ich rodziny. Zgodnie z zapowiedzi¹ rz¹du wszystkie oœrodki rz¹dowe maj¹ byæ przekazane sa-
morz¹dom, a nastêpnie sprzedawane. Na jakim etapie s¹ te projekty w odniesieniu do oœrodków pod-
leg³ych MON?

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Krystynê Bochenek

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Polscy kibice byli ozdob¹ meczów pi³karskich odbywaj¹cych siê w Austrii i Szwajcarii w ramach

Fina³ów XIII Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej 2008, podobnie jak Mistrzostw Œwiata z roku 2006, które
odby³y siê w Niemczech. Polacy dali popis kulturalnego dopingu, a liczba pseudokibiców zatrzymanych
przez stró¿ów prawa by³a znikoma. Wspania³y spektakl odbywa³ siê na stadionach i na trybunach.

Tymczasem polskie stadiony nadal s¹ miejscami burd i awantur, ligowi pseudokibice w drodze na
mecz i wracaj¹c z niego wywo³uj¹ starcia z sympatykami innych dru¿yn lub z policj¹. Pomimo starañ po-
dejmowanych przez PZPN, s³u¿by porz¹dkowe czy policjê ich efekty s¹ mizerne. Jednoczeœnie mo¿na za-
obserwowaæ, jak wielk¹ pracê przy kszta³towaniu kultury kibicowania wykona³o œrodowisko siatkarskie.
Ka¿dy mecz ligowy czy reprezentacyjny to prawdziwe œwiêto, radosnej atmosfery nie psuj¹ burdy ani akty
wandalizmu.

Zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, czy s¹ mo¿liwoœci ustalenia takich formalnych zasad or-
ganizacji imprez masowych, które gwarantowa³yby bezpieczeñstwo nie tylko ich uczestnikom, ale rów-
nie¿ osobom postronnym? Coraz czêœciej akty chuligañskie maj¹ miejsce poza stadionami. Jak wynika z
nap³ywaj¹cej do nas korespondencji, pasa¿erowie poci¹gów i autobusów wynajmowanych przez stowa-
rzyszenia kibiców zwi¹zanych z klubami pi³karskimi bywaj¹ postrachem mijanych miejscowoœci. Wszy-
scy podatnicy, tak¿e ci nieinteresuj¹cy siê pi³k¹ no¿n¹, sk³adaj¹ siê na koszty: remontów dworców kole-
jowych, leczenia ofiar bójek, interwencji policji, postêpowañ karnych. Tymczasem wydaje siê, ¿e to orga-
nizatorzy imprez masowych powinni poczuwaæ siê do wiêkszej odpowiedzialnoœci za zachowanie „goœci”
poza stadionami.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Bochenek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Krystynê Bochenek

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana w sprawie zadoœæuczynienia finansowego rodzinom górników poleg³ych w czasie

pacyfikacji kopalni „Wujek” w grudniu 1981 r.
W marcu bie¿¹cego roku zwróci³am siê do wicepremiera Waldemara Pawlaka z proœb¹ o podjêcie

dzia³añ, które doprowadzi³yby do zadoœæuczynienia finansowego rodzinom poleg³ych górników. W odpo-
wiedzi Waldemar Pawlak napisa³ miêdzy innymi: „(...) podczas uroczystoœci pod Krzy¿em – Pomnikiem
Ofiar Tragedii zadeklarowa³em przyspieszenie dzia³añ w tym wzglêdzie. W grudniu 2007 r. zwróci³em siê
do ministra spraw wewnêtrznych i administracji o szybkie zakoñczenie prac legislacyjnych maj¹cych na
celu umo¿liwienie zadoœæuczynienia finansowego rodzinom poleg³ych górników”.

Chcia³abym zatem zapytaæ Pana Premiera, kiedy mo¿na siê spodziewaæ zakoñczenia prac.
Problem jest mi szczególnie bliski ze wzglêdu na fakt, ¿e ju¿ trzeci¹ kadencjê pe³niê mandat senatora

wybranego przez mieszkañców Œl¹ska i chcia³abym wiedzieæ, na jakim etapie jest sprawa zadoœæuczynie-
nia dla rodzin górników poleg³ych w kopalni „Wujek” w grudniu 1981 r.

W za³¹czeniu przesy³am kopiê* mojego oœwiadczenia senatorskiego w tej kwestii oraz odpowiedŸ wice-
premiera Waldemara Pawlaka.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Bochenek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z licznymi proœbami o interwencjê, dotycz¹cymi emerytów i rencistów, którzy nie mog¹

udowodniæ wysokoœci swoich zarobków w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych, zwracam siê z proœb¹
o rozwa¿enie podjêcia inicjatywy wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych w tym zakresie.

Problem powy¿szy jest bardzo istotny dla wielu osób, którym nie uda³o siê udowodniæ zarobków z ca³ej
kariery zawodowej, a to z uwagi na fakt, ¿e pracodawcy przed 1980 r. nie mieli obowi¹zku przechowywa-
nia dokumentacji p³acowej tak jak teraz, to jest przez piêædziesi¹t lat. Obecnie podczas obliczania emery-
tur oraz rent Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych traktuje lata, za które nie udowodniono zarobków, jako
zerowe, co w sposób znaczny obni¿a œwiadczenia.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z wnioskiem o podjêcie prac nad nowelizacj¹ ustawy o emerytu-
rach i rentach, zmierzaj¹cych do przyjêcia takich regulacji prawnych, wed³ug których jeœli osobie sta-
raj¹cej siê o rentê lub emeryturê nie uda siê udowodniæ zarobków w minionych latach, za podstawê wyli-
czenia ZUS przyjmie wynagrodzenie minimalne.

Z powa¿aniem
Lucjan Cichosz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Twórcami polskiego sukcesu gospodarczego po zmianie ustroju byli i nadal s¹ pracowici i przedsiê-
biorczy obywatele Rzeczypospolitej. W zwi¹zku z tym trudno zrozumieæ, dlaczego w³aœnie osoby najak-
tywniejsze w dzia³aniach gospodarczych s¹ przez system danin publicznych najbardziej karane.

Na mocy art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze œrodków publicznych ubezpieczony w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym ma obowi¹zek
op³acania sk³adek odrêbnie ze wszystkich tytu³ów do objêcia obowi¹zkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z
których uzyskuje przychody. Jest to szczególnie dotkliwe dla przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ jako osoby fizyczne, którzy jednoczeœnie s¹ zatrudnieni na podstawie umowy o pracê. Je¿eli
uzyskuj¹ z tytu³u zatrudnienia pracowniczego wynagrodzenie w wysokoœci wy¿szej ni¿ wynagrodzenie
minimalne, nie s¹ zobowi¹zani do op³acania sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u prowadzonej
dzia³alnoœci gospodarczej, s¹ jednak zobowi¹zani do op³acania z tego tytu³u sk³adek na ubezpieczenie
zdrowotne, których przecie¿ nie mog¹ w ca³oœci odliczyæ od podatku dochodowego. Dla wielu moich wy-
borców taka sytuacja jest niezrozumia³a i w ich przekonaniu g³êboko krzywdz¹ca.

Obecny rz¹d zapowiada³ wprowadzenie wielu u³atwieñ dla przedsiêbiorców. Czy Ministerstwo Gospo-
darki dostrzega problem podwójnego obci¹¿enia sk³adkami przedsiêbiorców bêd¹cych jednoczeœnie eta-
towymi pracownikami? Czy w ministerstwie prowadzone s¹ jakiekolwiek prace nad zmian¹ tego niezro-
zumia³ego i krzywdz¹cego wielu Polaków rozwi¹zania? Czy na forum Rady Ministrów to zagadnienie by³o
ju¿ podnoszone?

Mam nadziejê, ¿e udzielona odpowiedŸ da wielu Polakom nadziejê, ¿e ju¿ niebawem wszystkim bêdzie
siê ¿y³o lepiej.

£¹czê wyrazy szacunku
W³adys³aw Dajczak

17. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 sierpnia 2008 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 17. posiedzenia Senatu 169



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Jedn¹ z najwiêkszych pora¿ek polskiej transformacji ostatnich kilkunastu lat jest nieprzeprowadze-
nie systemowej reprywatyzacji mienia zagarniêtego przez komunistyczn¹ Polskê ogromnej rzeszy jej oby-
wateli. Byli w³aœciciele i ich spadkobiercy do dziœ ¿yj¹ w poczuciu g³êbokiej krzywdy i niesprawiedliwoœci.
Dlatego z wielkim uznaniem przyjmujê do wiadomoœci, i¿ w chwili obecnej w Ministerstwie Skarbu Pa-
ñstwa trwaj¹ prace nad przygotowaniem za³o¿eñ do projektu ustawy rekompensuj¹cej skutki prawne
przejêcia mienia na podstawie aktów nacjonalizacyjnych wydawanych w latach 1944–1962.

Jak na razie docieraj¹ do spo³eczeñstwa tylko sk¹pe wiadomoœci o sposobie rozwi¹zania tego na-
brzmia³ego problemu. Dlatego proszê o udzielenie informacji, w jakiej formie Ministerstwo Skarbu Pa-
ñstwa planuje zrekompensowaæ skutki nacjonalizacji z lat powojennych. Czy rozwa¿ane jest oddawanie
– tam, gdzie by³oby to mo¿liwe – zagarniêtego mienia w naturze lub w formie tak zwanego mienia zastêp-
czego? Czy istnieje prawna mo¿liwoœæ, aby wykorzystaæ do celów reprywatyzacyjnych mienie bêd¹ce
w³asnoœci¹ jednostek samorz¹du terytorialnego?

Mam nadziejê, i¿ w przygotowywanych rozwi¹zaniach problemu rekompensat znajd¹ siê propozycje
najlepsze zarówno dla naszego pañstwa i jego gospodarki, jak i dla by³ych w³aœcicieli i ich spadkobierców.

£¹czê wyrazy szacunku
W³adys³aw Dajczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Postulowana przez Platformê Obywatelsk¹ i wypowiadana przez ministra obrony narodowej likwida-

cja obowi¹zku odbycia s³u¿by wojskowej oraz stworzenie w to miejsce armii zawodowej s¹ pomys³ami
nieprzemyœlanymi, wymagaj¹cymi szerokiej debaty spo³ecznej i, jak siê wydaje, nierealnymi do zrealizo-
wania w najbli¿szym czasie.

Aby ca³kowicie zlikwidowaæ pobór oraz znaleŸæ odpowiedni¹ liczbê chêtnych do stworzenia armii zawo-
dowej, nale¿a³oby najpierw zapewniæ polskiej armii odpowiednie zaplecze finansowe, zapewniæ odpowied-
nio wysokie wynagrodzenie, co przyci¹gnie m³odych, zdolnych i ambitnych. Jednak aby podwy¿szyæ woj-
skowym uposa¿enia, nale¿y znacz¹co zwiêkszyæ kwotê przekazywanych na armiê œrodków finansowych. A
przecie¿ poza wynagrodzeniami trzeba tak¿e zapewniæ ¿o³nierzom profesjonalne szkolenia jêzykowe, szko-
lenia zwi¹zane z obs³ug¹ komputera oraz nowoczesnego sprzêtu, dodatki do mieszkañ lub mieszkania, jak
równie¿ szkolenia praktyczne umo¿liwiaj¹ce podwy¿szanie kwalifikacji.

Ponadto pobór wojskowy odgrywa³ i nadal odgrywa istotn¹ rolê w aspekcie wychowawczym. Uczy
wspó³pracy, dyscypliny, wartoœci patriotycznych, przywi¹zania do symboli narodowych, poœwiêcenia dla
Ojczyzny. Polska ma ogromne tradycje wojskowe, a Polacy – szacunek i przywi¹zanie do munduru woj-
skowego. To w³aœnie w wojsku mê¿czyŸni uczyli siê samodzielnoœci, odwagi, odpowiedzialnoœci, nabywali
umiejêtnoœci, które s³u¿y³y ca³emu spo³eczeñstwu. Wbrew pojawiaj¹cym siê opiniom wojsko to nie tylko
nauka obchodzenia siê z broni¹ i bieganie po poligonach. Wojsko to szko³a ¿ycia, czas kszta³towania siê
charakteru m³odych mê¿czyzn, nauka reagowania w trudnych sytuacjach, wspó³dzia³ania zespo³owego.
To w³aœnie wojsko uczy ludzi porz¹dku, dyscypliny, patriotyzmu. Daje ono przydatn¹ ¿yciowo wiedzê.

Nale¿y zgodziæ siê z tym, i¿ polska armia wymaga g³êbokich reform. Jednak¿e nie mog¹ byæ one skiero-
wane tylko i wy³¹cznie na likwidacjê poboru i stworzenie zawodowej armii. Uzupe³nieniem zawodowej ar-
mii powinno byæ tak¿e szkolenie ¿o³nierzy z poboru. Byæ mo¿e nale¿a³oby zastanowiæ siê nad zmian¹ sys-
temu kszta³cenia, zwiêkszeniem liczby zawodowych ¿o³nierzy, ale nie mo¿e to siê odbywaæ ad hoc, bez
niezbêdnego przygotowania i faktycznie kosztem obywateli polskich. Niew¹tpliwie wojsko polskie wyma-
ga zmian, ale musza byæ one przeprowadzane w sposób przemyœlany oraz zgodnie z dobrze pojmowanym
interesem pañstwa polskiego i jego obywateli.

Dlatego te¿ pragnê zwróciæ siê do Pana Ministra z zapytaniami: czy w bud¿ecie pañstwa zapewnione
zosta³y odpowiednie œrodki finansowe umo¿liwiaj¹ce przeprowadzenie tak g³êbokiej reformy polskiej ar-
mii; w jaki sposób zostan¹ one rozdysponowane, aby jednoczeœnie zmodernizowaæ polskie si³y zbrojne
oraz na jakiej podstawie prawnej nast¹pi realizacja profesjonalizacji i jej finansowanie, skoro do dnia dzi-
siejszego, wed³ug mojej wiedzy, nie tylko nie przed³o¿ono projektów ustaw dotycz¹cych zmiany odpo-
wiednich ustaw, ale równie¿ nie okreœlono, których ustaw zmiany te maj¹ dotyczyæ oraz w jak szerokim
zakresie.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

17. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 sierpnia 2008 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 17. posiedzenia Senatu 171



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Uporczywie postulowana przez polityków PO „reforma” mediów publicznych w istocie ma na celu ich

upolitycznienie oraz ca³kowite podporz¹dkowanie koalicji rz¹dz¹cej. Niepowodzenie zwi¹zane z nie-
uchwaleniem ustawy medialnej uniemo¿liwia uw³aszczenie siê osób powi¹zanych z obozem w³adzy na
maj¹tku mediów publicznych. Dlatego te¿ nale¿y bacznie przygl¹daæ siê kolejnym planom „reform” koali-
cji rz¹dz¹cej, dotycz¹cym mediów publicznych.

Niew¹tpliwie œrodki masowego przekazu odgrywaj¹ istotn¹ rolê w prawid³owym funkcjonowaniu
spo³eczeñstwa w demokratycznym pañstwie prawnym, zapewniaj¹ przestrzeganie wolnoœci s³owa, s³u¿¹
szeroko pojêtej kulturze, podstawowym interesom Narodu i pañstwa polskiego. Jednak¿e aby cele te by³y
prawid³owo realizowane, media musz¹ byæ wolne od nacisków i wp³ywów politycznych, niezale¿nie od
ekip rz¹dz¹cych oraz sympatii politycznych.

Postulowany w ostatnich dniach przez PO pomys³ likwidacji TVP i Polskiego Radia SA jest kolejnym
niedorzecznym pomys³em Platformy, zmierzaj¹cym wy³¹cznie do podporz¹dkowania mediów publicz-
nych koalicji rz¹dz¹cej oraz do obsadzenia stanowisk przez osoby powi¹zane b¹dŸ sympatyzuj¹ce z PO.
Likwidacja mediów publicznych wi¹zaæ siê bêdzie tak¿e ze zmniejszeniem liczby pracowników chronio-
nych obecnie przez zwi¹zki zawodowe. Jest to kolejny typowo doraŸny akt interwencyjny maj¹cy spe³niaæ
cele czysto polityczne i pomijaj¹cy misjê mediów publicznych. Pod otoczk¹ restrukturyzacji mediów Plat-
forma Obywatelska podejmuje dzia³ania w kierunku ca³kowitego upolitycznienia TVP i Polskiego Radia
SA.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz oraz do rektora Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie Andrzeja Ksi¹¿ka

Pani Minister! Magnificencjo, Panie Rektorze!
Mieszkañcy i pracownicy hoteli pracowniczych nale¿¹cych do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

zlokalizowanych przy ulicy Hirszfelda 2 i 2a, zaniepokojeni swoj¹ aktualn¹ sytuacj¹ bytow¹, zwrócili siê
do mnie z proœb¹ o pomoc w zwi¹zku z wypowiedzeniem im mieszkañ w mieszkaniach hotelowych.

W zwi¹zku z decyzj¹ w³aœciciela hoteli, JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Samodziel-
ny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 Zak³ad Us³ug Niemedycznych w Lublinie wyda³ w dniu 11 kwietnia
2008 r. komunikat, w którym poinformowa³, i¿ zosta³ zobowi¹zany do wykwaterowania mieszkañców
dwóch budynków hotelowych przy ulicy Hirszfelda 2 i 2a. W tej sytuacji mieszkañcy otrzymali wypowie-
dzenia zawartych umów najmu.

Komunikat ten wywo³a³ szok u mieszkañców hoteli. Zdecydowana wiêkszoœæ z nich to personel me-
dyczny lubelskich szpitali ze œrednim wykszta³ceniem, ze sta¿em pracy od szesnastu do dwudziestu piê-
ciu lat, a tak¿e pracownicy uczelni oraz personel innych lubelskich ZOZ, osoby, których ¿ycie nie tylko
zawodowe, ale te¿ rodzinne od lat zwi¹zane jest z tym miejscem zamieszkania. Wiêkszoœæ z nich to osoby,
których zarobki nie pozwalaj¹ na wynajêcie stancji, s¹ to miêdzy innymi pielêgniarki, które przyjecha³y
do pracy w Lublinie z terenu ca³ego województwa, w hotelu mieszkaj¹ od kilku lat i ¿yj¹ w pokojach z
ma³ymi dzieæmi i mê¿ami. W ostatnim okresie mieszkañców tych hoteli dotknê³y wysokie podwy¿ki op³at
hotelowych, a w œlad za nimi informacje o zamiarze ca³kowitej likwidacji hoteli. Czêsto ca³e ich ¿ycie
zwi¹zane by³o z prac¹ dla szpitali i uczelni.

Obydwa budynki stanowi¹ w³asnoœæ uniwersytetu i przez wiele lat oddane by³y szpitalowi klinicznemu
w u¿yczenie w celu zaspokojenia potrzeb statutowych SPSK nr 4 w Lublinie. Budynki od zawsze mia³y
status hoteli ze wszystkimi wynikaj¹cymi z tego skutkami prawnymi. Dynamiczny w ostatnim okresie
rozwój uniwersytetu, przejawiaj¹cy siê miêdzy innymi wzrostem liczby studentów na I Wydziale Lekar-
skim z Oddzia³em Stomatologicznym, II Wydziale Lekarskim z Oddzia³em Anglojêzycznym, Wydziale Far-
maceutycznym z Oddzia³em Analityki Medycznej oraz Wydziale Pielêgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, deter-
minuje w³adze uczelni w dzia³aniach zmierzaj¹cych do zapewnienia blisko szeœciu tysi¹com studentów
bazy dydaktycznej godnej uniwersytetu. Wszystkim mieszkañcom hoteli by³ i jest znany stan prawny nie-
ruchomoœci oraz czasowy charakter prawa ich pobytu.

Powy¿sze wzglêdy przes¹dzaj¹ o zasadnoœci podjêtych przez w³adze uniwersytetu dzia³añ i s¹ zgodne z
prawem. Uniwersytet, korzystaj¹c z przys³uguj¹cego mu prawa, zastosowa³ w stosunku do bior¹cego ho-
tele do u¿ywania SPSK nr 4 w Lublinie najd³u¿szy, szeœciomiesiêczny termin wypowiedzenia umowy.

Szanowna Pani Minister! Magnificencjo, Panie Rektorze! W powy¿szej sytuacji, mimo i¿ od strony
prawnej mieszkañcy nie maj¹ ¿adnych praw do tego, aby nadal mieszkaæ w hotelach, jako wieloletni pra-
cownicy szpitala czy uczelni powinni znaleŸæ zrozumienie i pomoc. Osobom tym grozi wrêcz bezdomnoœæ
po wieloletniej pracy na rzecz lubelskich chorych. Nie maj¹ szans na zakup w³asnych mieszkañ. Niektó-
rzy z nich rozpoczêli nawet budowê domów, ale od kilku lat borykaj¹ siê z jej ukoñczeniem z powodu bra-
ku œrodków.

Uprzejmie proszê o przeanalizowanie problemu i podjêcie próby znalezienia humanitarnego wyjœcia z
tej jak¿e trudnej sytuacji ¿yciowej najubo¿szej grupy pracowniczej: personelu medycznego szpitali
i uczelni medycznej, osób, których pensje nie pozwalaj¹ ani na wynajêcie, ani na zakup mieszkañ na wol-
nym rynku. Czy istniej¹ mo¿liwoœci udzielenia tym osobom po¿yczki na dokoñczenie budowy lub zakup
mieszkania przez rodzime zak³ady pracy? A mo¿e znajd¹ siê inne formy humanitarnego wyjœcia z tej dra-
matycznej dla tych zdesperowanych pracowników ochrony zdrowia sytuacji?

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska

17. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 sierpnia 2008 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 17. posiedzenia Senatu 173



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Matka chorego na ciê¿k¹ hemofiliê dziecka, zaniepokojona obecn¹ sytuacj¹ dzieci chorych na hemofi-
liê w Polsce, zwróci³a siê z apelem o podjêcie dzia³añ w zwi¹zku z wydarzeniami, które maj¹ miejsce w o-
statnich dniach.

Jest to mama piêcioletniego ch³opca chorego na ciê¿k¹ postaæ hemofilii, dlatego te¿ sytuacja pacjen-
tów, zw³aszcza tych najm³odszych, nie jest jej obojêtna. Podobnie jak wiêkszoœæ rodziców, pragnie ona,
aby jej dziecko mia³o dostêp do najlepszych terapii. Od kilku miesiêcy z uwag¹ i nadziej¹ œledzi starania
chorych o poprawê leczenia hemofilii w naszym kraju. By³a przekonana, ¿e pani minister wprowadzi od
sierpnia bie¿¹cego roku, zgodnie z medialn¹ obietnic¹, leczenie profilaktyczne dzieci w Polsce.

Niestety, w dniu 23 lipca bie¿¹cego roku dotar³y do niej informacje o wynikach przetargu na dostawê
czynnika krzepniêcia. Ministerstwo Zdrowia prawdopodobnie wybra³o leki osoczopochodne, choæ mog³o
kupiæ o wiele bezpieczniejsze leki rekombinowane w ni¿szej cenie (prawdopodobnie a¿ o 40% taniej!).

Taka sytuacja jest dla rodziców dzieci kompletnie niezrozumia³a, trudna do przyjêcia i niemo¿liwa do
uzasadnienia. Pytaj¹, dlaczego pañstwo polskie wydaje dodatkowe 10 milionów z³ na preparaty gorszej
jakoœci. Rezygnuj¹ z nich kolejne pañstwa Europy, takie jak Wêgry, a nawet Bu³garia! Stosowanie leków
osoczopochodnych nie jest zalecane w ¿adnym kraju Unii Europejskiej!

W przekonaniu wspomnianej matki decyzja Ministerstwa Zdrowia jest dzia³aniem na szkodê chorych
dzieci. Jej zdaniem dostêp do czynnika rekombinowanego daje stuprocentow¹ gwarancjê ich bezpiecze-
ñstwa. Za zaoszczêdzone pieni¹dze mo¿na zrealizowaæ inne nagl¹ce potrzeby pacjentów, takie jak na
przyk³ad leczenie powik³añ hemofilii, wprowadzenie terapii dla dzieci z inhibitorem czy te¿ zapewniæ ko-
lejne dostawy odpowiednich czynników krzepniêcia.

W tej sytuacji zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o wyjaœnienie kwestii zwi¹zanych z ostatnimi zre-
alizowanymi przetargami dotycz¹cymi leczenia dzieci z hemofili¹ oraz o podjêcie odpowiednich dzia³añ
wzglêdem dzieci chorych na hemofiliê, aby uchroniæ je przed utrat¹ zdrowia, a nawet ¿ycia.

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Wiele stowarzyszeñ i organizacji zrzeszaj¹cych osoby cierpi¹ce na schorzenia reumatyczne – a jest to
oko³o dziewiêciu milionów osób – zaniepokojonych obecn¹ sytuacj¹ w ochronie zdrowia zwróci³o siê do
mnie z proœb¹ o podjêcie dzia³añ w zwi¹zku z unikaniem przez osoby odpowiedzialne za kszta³t polityki
zdrowotnej podejmowania decyzji i inicjowania rozwi¹zañ w sprawie dostêpu do skutecznych i nowocze-
snych terapii osób chorych na choroby reumatyczne.

Na choroby reumatyczne cierpi co pi¹ty Polak. Wbrew obiegowym opiniom, choroby reumatyczne
dotykaj¹ nie tylko ludzi starszych, ale równie¿ dzieci i osoby m³ode, czynne zawodowo. Ka¿dej z tych
osób grozi niepe³nosprawnoœæ, a nieraz te¿ przedwczesna œmieræ. Wiele z nich cierpi z powodu prze-
wlek³ego bólu.

Schorzenia reumatyczne to oko³o trzystu ró¿nych chorób atakuj¹cych stawy, narz¹dy wewnêtrzne
oraz oczy. Dok³adne przyczyny ich powstawania nie s¹ do koñca poznane. Czêœæ jest spowodowana nie-
prawid³ow¹ odpowiedzi¹ chorego uk³adu odpornoœciowego – s¹ to tak zwane choroby autoimmunolo-
giczne. Choroby te ró¿ni¹ siê objawami i przebiegiem.

Choroby reumatyczne maj¹ charakter cywilizacyjny. Chorych przybywa. Wed³ug badañ przeprowa-
dzonych na Uniwersytecie Harvarda w Bostonie w USA w ci¹gu najbli¿szego dwudziestolecia liczba zgo-
nów spowodowanych chorobami reumatycznymi mo¿e wzrosn¹æ nawet o 40%. Z prognozy tej wynika, ¿e
na mniej wiêcej sto osiemdziesi¹t milionów zgonów w 2020 r. piêæ i pó³ miliona bêdzie spowodowanych
reumatycznymi chorobami narz¹dów ruchu i bêd¹ one stanowiæ jedn¹ z dziesiêciu najczêstszych przy-
czyn œmierci.

Problem chorób reumatycznych ma charakter zarówno spo³eczny, jak i ekonomiczny. Choroby
reumatyczne s¹ jedn¹ z g³ównych przyczyn orzekania o niezdolnoœci do pracy oraz przyznawania rent
z powodu narastaj¹cej niepe³nosprawnoœci. Liczba osób niepe³nosprawnych z przyznan¹ rent¹ inwa-
lidzk¹ z powodu chorób reumatycznych wynosi w Polsce ponad pó³tora miliona. Przyczyn¹ a¿ 18% ho-
spitalizacji s¹ schorzenia reumatyczne. Wed³ug Europejskiej Komisji do spraw Zatrudnienia i Spraw
Socjalnych, dolegliwoœci miêœniowo-szkieletowe stanowi¹ przyczynê 40–50% absencji chorobowych
w pracy, co prowadzi do utraty co roku od 0,5 do 2% dochodu narodowego brutto.

Standardowe leczenie leczy jedynie objawy choroby, ale nie zatrzymuje jej postêpu.
Jednak choroby reumatyczne nie musz¹ oznaczaæ koñca aktywnoœci zawodowej i spo³ecznej, nie

musz¹ prowadziæ do spo³ecznego wykluczenia. Wspó³czesna medycyna mo¿e leczyæ choroby reu-
matyczne, nie dopuszczaj¹c do trwa³ego inwalidztwa. Leki najnowszej generacji, tak zwane leki bio-
logiczne, dziêki swojemu mechanizmowi dzia³ania powoduj¹ zatrzymanie procesu zapalnego sta-
wów. W ten sposób proces chorobowy ca³ego organizmu zostaje zatrzymany, tym samym nie do-
puszcza siê do inwalidztwa. Nowoczesne leczenie biologiczne przywracaj¹ce chorych do normalne-
go ¿ycia i pracy jest obiektywnie doœæ kosztowne. Jednak po analizie kosztów ekonomicznych i
spo³ecznych, ponoszonych w zwi¹zku z absencj¹ w pracy osób cierpi¹cych na choroby reumatyczne
i ich niezdolnoœci¹ do pracy w tak zwanym wieku produkcyjnym, nasuwa siê prosty wniosek: zysk
wynikaj¹cy z szybkiej diagnozy i skutecznego leczenia tej grupy pacjentów jest nie do przecenienia
dla ich satysfakcji osobistej, ale przede wszystkim ze wzglêdu na ekonomiczne i spo³eczne aspekty
funkcjonowania pañstwa.

Niestety, dostêpnoœæ leczenia biologicznego w Polsce jest niewspó³mierna do potrzeb i znacznie mniej-
sza w porównaniu z jego dostêpnoœci¹ w starych, jak i nowych krajach Unii Europejskiej. W 2007 r. do-
stêp do terapii biologicznych w Polsce mia³o tylko oko³o tysi¹ca osób. Tymczasem a¿ dziesiêæ tysiêcy cho-
rych kwalifikuje siê do tego leczenia.

Grupa cz³onków Parlamentu Europejskiego z³o¿y³a w 2005 r. deklaracjê nr 41 dotycz¹c¹ chorób
reumatycznych. Autorzy deklaracji wezwali w niej Komisjê Europejsk¹ do nadania problemowi cho-
rób reumatycznych charakteru priorytetowego. W dniu 5 paŸdziernika 2005 r. pod deklaracj¹ podpi-
sa³o siê czterystu szeœciu europos³ów. Z piêædziesiêciu czterech polskich deputowanych podpisy
z³o¿y³o czterdziestu piêciu. W dniu 1 czerwca 2006 r. Parlament Europejski przyj¹³ dokument, w któ-
rym choroby reumatyczne uzyska³y status równy innym ciê¿kim chorobom, co pozwala miêdzy inny-
mi na uzyskanie wyodrêbnionych funduszy ze œrodków Unii Europejskiej na badania w dziedzinie
reumatologii.
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Tymczasem w Polsce chorzy nie s¹ leczeni skutecznymi metodami, dlatego ¿e w bud¿ecie brakuje pie-
niêdzy na nowoczesne i skuteczne leki.

Pani Minister, w imieniu chorych na choroby reumatyczne proszê o odpowiedŸ na pytanie: kiedy w Pol-
sce choroby reumatyczne zostan¹ uznane za powa¿ny problem spo³eczny?

Istnieje pilna potrzeba opracowania i wdro¿enia narodowego programu walki z tymi chorobami.

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
oraz do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Polscy uczeni opracowali now¹ technologiê zgazowywania wêgla kamiennego i brunatnego. Jej zalet¹
jest zmniejszenie o 1/3 emisji CO2, brak niedopa³ków, a w efekcie – dziêki stosunkowo niewielkim
nak³adom – znaczne ograniczenie importu gazu.

W œwietle planów wyprzeda¿y polskich kopalni wêgla proszê o wyjaœnienie: czy brano pod uwagê mo-
¿liwoœæ wykorzystania polskiego wêgla przez zgazyfikowanie go i uniezale¿nienie siê dziêki temu od ob-
cych Ÿróde³ energii?

Zapytujê tak¿e Panów Ministrów, czy rz¹d podj¹³ jakieœ kroki, aby uruchomiæ ten nowoczesny i ko-
rzystny dla gospodarki sposób u¿ytkowania wêgla, a jeœli nie, to kiedy zamierza tym zainteresowaæ odpo-
wiednie podmioty?

Ponadto w zwi¹zku z koniecznoœci¹ ograniczenia emisji CO2 zapytujê, czy brano pod uwagê w kalkula-
cji zysków i strat wspomnian¹ wy¿ej ekologiczn¹ metodê uzyskiwania energii. W œwietle gro¿¹cych nam
kar umownych wydaje siê, ¿e inwestycja ograniczaj¹ca emisjê CO2 i dostarczaj¹ca energiê w sposób oczy-
wisty powinna byæ brana pod uwagê.

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Niebawem zostanie ratyfikowana przez prezydenta RP Europejska karta jêzyków regionalnych lub
mniejszoœciowych, sporz¹dzona w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r. Uchwa³a w sprawie ustawy o raty-
fikacji zosta³a uchwalona przez Sejm i Senat w lipcu bie¿¹cego roku. Polska potwierdzi zatem wiele zobo-
wi¹zañ przyjêtych we wczeœniej uchwalonych i wprowadzonych w ¿ycie ustawach.

Za jeden z jêzyków mniejszoœciowych w Polsce uznano jêzyk niemiecki, mimo ¿e w Niemczech w wyka-
zie jêzyków mniejszoœciowych nie znajduje siê jêzyk polski. Pragnê zaznaczyæ, ¿e mniejszoœæ niemiecka w
Polsce stanowi bardziej nik³¹ liczebnie grupê ni¿ mniejszoœæ polska przebywaj¹ca w Niemczech (oko³o
dwóch milionów).

Ze wzglêdu na zasadê wzajemnoœci pragnê zapytaæ, czy w tej sytuacji Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych podjê³o dzia³ania w kierunku uznania jêzyka polskiego w Niemczech za mniejszoœciowy, a jeœli nie,
to kiedy to uczyni. Rodziny polskie mieszkaj¹ce w Niemczech maj¹ w tej kwestii sytuacjê nieporównywal-
nie gorsz¹ ni¿ rodziny niemieckie w Polsce. Uprzejmie wnoszê o zadbanie o te podstawowe prawa cz³owie-
ka dla Polaków ¿yj¹cych w tak wa¿nym, s¹siednim kraju.

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra G³owskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Nawi¹zuj¹c do pism otrzymywanych od samorz¹dów w sprawie bezpieczeñstwa stopnia wodnego we

W³oc³awku i wyra¿anego w nich zaniepokojenia jego stanem technicznym, zwracam siê z propozycj¹ zor-
ganizowania spotkania informacyjnego dla przedstawicieli samorz¹dów dotycz¹cego postêpu i kierunku
prac zwi¹zanych z popraw¹ istniej¹cej sytuacji.

Ze wzglêdu na du¿y szum informacyjny zwi¹zany z t¹ spraw¹ oraz istnienie uzasadnionych i nieuzasad-
nionych lêków mieszkañców terenów po³o¿onych poni¿ej W³oc³awka wydaje siê ze wszech miar celowe sys-
tematyczne i wyczerpuj¹ce informowanie spo³eczeñstwa o pracach prowadzonych w ministerstwie i pod-
leg³ych mu urzêdach.

Z powa¿aniem
Piotr G³owski,
przewodnicz¹cy Parlamentarnego Zespo³u
do spraw Dróg Wodnych
i Turystyki Wodnej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Podczas dy¿uru senatorskiego zosta³y mi przekazane kserokopie czêœci protoko³ów z rozprawy g³ównej

tocz¹cej siê przeciwko panu Janowi K. (œledztwo zosta³o umorzone w zwi¹zku ze stwierdzeniem, ¿e podej-
rzany nie pope³ni³ zarzucanego mu czynu). W czasie rozprawy œwiadkowie opisywali metody prowadzenia
œledztwa przez prokuratora zajmuj¹cego siê powy¿sz¹ spraw¹.

Uprzejmie proszê Pana Ministra o zapoznanie siê z tymi dokumentami, które za³¹czam do niniejszego
pisma, oraz o odpowiedŸ na pytanie, czy zachowanie prokuratora podczas przes³uchañ i w trakcie prowa-
dzenia dochodzenia, które opisuj¹ œwiadkowie, jest zgodne z przepisami obowi¹zuj¹cego prawa i czy s¹ to
praktyki stosowane na co dzieñ przez prokuratorów i policjê.

Jednoczeœnie proszê Pana Ministra o podpowiedŸ, czy w skierowanym do mnie piœmie pana Jana K.,
bêd¹cym za³¹cznikiem nr 16 do niniejszego oœwiadczenia, zosta³o zawarte zawiadomienie o pope³nieniu
przestêpstw przez prokuratora Prokuratury Krajowej.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

oraz senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Jesteœmy bardzo zaniepokojeni sposobem rozliczania szpitali, a dok³adniej dysproporcjami w sposo-

bie naliczania punktów za wykonane us³ugi medyczne w poszczególnych oddzia³ach szpitalnych. Na pro-
blem ten niejednokrotnie wskazywali lekarze z ³ódzkich szpitali. Punktacja budzi zastrze¿enia meryto-
ryczne i nie zawsze jest zrozumia³a, szczególnie w odniesieniu do obci¹¿eñ pacjenta dodatkowymi choro-
bami. Za leczenie chorych, którzy przeszli udar mózgu, na oddzia³ach internistycznych lub w podod-
dzia³ach udarowych nieposiadaj¹cych certyfikatów przydziela siê 37 punktów, podczas gdy na od-
dzia³ach neurologicznych wykonanie tych samych zabiegów daje 173 punkty. Pieni¹dze otrzymywane
z Narodowego Funduszu Zdrowia za zabiegi i hospitalizacjê pacjentów z udarem na internie i podod-
dzia³ach udarowych nie pokrywaj¹ wiêc rzeczywistych wydatków szpitali, co powoduje ich ci¹g³e
zad³u¿anie siê. Z podobn¹ sytuacj¹ mamy do czynienia w przypadku leczenia zapalenia p³uc z obci¹¿e-
niami, co daje 37 punktów, natomiast w wypadku zach³ystowego zapalenia p³uc – 91 punktów. Zdaniem
lekarzy ta dysproporcja jest zbyt wielka. Punkty przydzielane za leczenie marskoœci w¹troby, niewydol-
noœci kr¹¿enia u osób po szeœædziesi¹tym dziewi¹tym roku ¿ycia czy przetaczanie krwi w ¿aden sposób
nie pokrywaj¹ kosztów zwi¹zanych z badaniami laboratoryjnymi, innymi badaniami specjalistycznymi,
wy¿ywieniem i pobytem hotelowym pacjentów. Przyjête procedury naliczania punktów nie obejmuj¹ pod-
wy¿ek cen energii elektrycznej, gazu, wody, ogrzewania, ubezpieczenia szpitala i leków, co katastrofalnie
wp³ywa na bud¿et szpitali.

Szanowna Pani Minister, zwracamy siê z uprzejm¹ proœb¹ o podanie powodów dysproporcji w nalicza-
niu punktów za wykonane us³ugi medyczne. Jednoczeœnie zwracamy siê z apelem o dokonanie zmian
proceduralnych, które zapewni¹ szpitalom zwrot ponoszonych kosztów.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Przepis § 5 ust. 2 pkt 1b rozporz¹dzenia ministra finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i

warunków technicznych, którym musz¹ odpowiadaæ kasy rejestruj¹ce, oraz warunków stosowania tych
kas przez podatników, DzU nr 108 poz. 948 z dnia 17 lipca 2002 r., stwierdza, i¿ podatnicy w zakresie
œwiadczonych przez nich us³ug przewozu osób i ³adunków taksówkami s¹ obowi¹zani – je¿eli wykonuj¹ te
us³ugi równie¿ w zakresie, w jakim odrêbne przepisy nie okreœlaj¹ obowi¹zku rozliczania siê wed³ug
wskazañ taksometru – do stosowania kasy wyposa¿onej w funkcjê zwi¹zan¹ ze stosowaniem cen umow-
nych indywidualnie negocjowanych i do wydawania paragonu. Paragon, oprócz danych wymienionych w
§ 4 ust. 5, zwi¹zanych z wycen¹ kursu wed³ug wskazañ taksometru, powinien zawieraæ tak¿e imiê i na-
zwisko lub nazwê skrócon¹ nabywcy us³ugi oraz jego adres.

Na podstawie § 5 ust. 3 dane, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 lit. b, mog¹ byæ na oryginale i kopii para-
gonu wpisane rêcznie w miejscach odpowiednio na tym paragonie oznaczonych, a fakt wrêczenia parago-
nu nabywcy us³ugi powinien byæ przez niego potwierdzony czytelnym podpisem na kopii paragonu.

Na podstawie art. 111 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug, DzU z
2004 r. nr 54 poz. 535, minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych zobowi¹zany zosta³ do okreœle-
nia, w drodze rozporz¹dzenia, kryteriów i warunków technicznych, którym musz¹ odpowiadaæ kasy reje-
struj¹ce, oraz warunków ich stosowania przez podatników. Rozporz¹dzenie powinno uwzglêdniaæ miê-
dzy innymi koniecznoœæ zapewnienia konsumentowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towarów lub
us³ug z uwidocznion¹ kwot¹ podatku oraz mo¿liwoœci kontroli przez klienta czynnoœci dotycz¹cych pra-
wid³owego ewidencjonowania transakcji i wystawiania dowodu potwierdzaj¹cego jej dokonanie.

Przedsiêbiorca, który prowadzi dzia³alnoœæ przewozu, nie ma mo¿liwoœci kontroli prawid³owoœci da-
nych osobowych podanych przez klienta, klient mo¿e równie¿ odmówiæ podania danych. Zatem w prak-
tyce mo¿e to oznaczaæ brak mo¿liwoœci prawid³owego wywi¹zania siê z obowi¹zku na³o¿onego roz-
porz¹dzeniem w zakresie podania danych osobowych klienta.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
Przepis § 10 ust. 2 rozporz¹dzenia ministra gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagañ,

którym powinny odpowiadaæ taksometry elektroniczne, oraz szczegó³owego zakresu sprawdzeñ wykony-
wanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrz¹dów pomiarowych, DzU z 2008 r. nr 4
poz. 24, stanowi, ¿e je¿eli do interfejsu lub interfejsów taksometru s¹ pod³¹czone inne urz¹dzenia nie-
zak³ócaj¹ce jego dzia³ania, powinna istnieæ mo¿liwoœæ, aby za pomoc¹ zabezpieczonego ustawienia praca
taksometru by³a automatycznie blokowana w przypadku, gdy nie ma takiego urz¹dzenia lub gdy dzia³a
ono nieprawid³owo.

Proszê zatem o wyjaœnienie, jakie „inne urz¹dzenia” pod³¹czone do interfejsu lub interfejsów taksome-
tru automatycznie mog¹ wp³ywaæ na jego blokowanie, gdy nie ma takiego urz¹dzenia lub gdy dzia³a ono
nieprawid³owo.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
W zwi¹zku z moim pismem skierowanym do marsza³ka województwa œl¹skiego proszê o weryfikacjê,

czy w pozosta³ych oœrodkach ruchu drogowego nie zachodzi opisana sytuacja.
Oto treœæ pisma skierowanego do marsza³ka województwa œl¹skiego.
„Panie Marsza³ku!
Na mocy artyku³u 112.1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym nadzór nad przeprowadzaniem egzami-

nów pañstwowych sprawuje marsza³ek województwa. Dlatego pragnê zwróciæ Pana uwagê na utrudnie-
nie, jakie ma miejsce podczas czêœci egzaminu na placu manewrowym. Utrudnienie to powsta³o po wpro-
wadzeniu do celów egzaminowania samochodów marki Fiat Punto Grande. W samochodach tych tylna
szyba jest wê¿sza, a dolna jej krawêdŸ jest wy¿ej po³o¿ona ni¿ w samochodach dotychczas stosowanych
podczas egzaminów. W trakcie wykonywania zadania polegaj¹cego na zatrzymaniu pojazdu bêd¹cego w
ruchu do ty³u w wyznaczonym polu egzaminowany traci z pola widzenia s³upki wyznaczaj¹ce to pole. W
konsekwencji zatrzymanie pojazdu w wyznaczonym polu staje siê niemo¿liwe, a egzamin zostaje niezali-
czony. Przyczyn¹ powy¿szej sytuacji jest niedostosowanie wysokoœci s³upków do nowego typu samocho-
dów. Opisan¹ sytuacjê stwierdzi³em w jednym z oœrodków egzaminacyjnych naszego województwa po za-
sygnalizowaniu mi problemu w trakcie pe³nienia dy¿uru w biurze senatorskim.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Marsza³ka z proœb¹ o przeprowadzenie w podleg³ych
oœrodkach egzaminacyjnych kontroli pod k¹tem opisanej okolicznoœci i wyeliminowanie nieprawid³owo-
œci.

Czy istnieje mo¿liwoœæ zweryfikowania niezaliczonych egzaminów spowodowanych wspomnian¹ przy-
czyn¹?”

Z powa¿aniem
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Panie Ministrze!
W wielu komendach Policji z powodu koniecznoœci wyz³omowania zu¿ytego i zdewastowanego sprzêtu

transportowego pozosta³y na ich stanie sprzêt w stosunku do wymaganego (planowanego) stanowi zaled-
wie 50%. Fatalna kondycja sprzêtu transportowego, a tak¿e jego zani¿ony stan w sposób bezpoœredni
przek³adaj¹ siê na poczucie bezpieczeñstwa w spo³eczeñstwie.

W zwi¹zku z tym proszê o informacjê, w jakim stopniu realizuje pan minister zapisy ustawy z dnia
12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej i Biura Ochrony Rz¹du w latach 2007–2009”.

Czy kwota zawarta w za³¹czniku nr 3 lp. 1 w tej ustawie przeznaczona na zakup sprzêtu w roku 2007 w
wysokoœci 119 milionów 846 tysiêcy z³ zosta³a w ca³oœci wykorzystana?

Czy kwota przewidziana na rok 2008 w wysokoœci 340 milionów 531 tysiêcy z³ zostanie wykorzystana?
Czy istniej¹ przes³anki, ¿e program w zakresie zakupu sprzêtu transportowego dla Policji i wymiany

tego sprzêtu w latach 2007–2009 mo¿e nie zostaæ zrealizowany?

Z powa¿aniem
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Zarz¹du Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej Jana R¹czki

Szanowny Panie Prezesie!
Bardzo dziêkujê za Pana odpowiedŸ na moje pismo z dnia 23 czerwca 2008 r., choæ nie jestem zadowo-

lony z uzyskanej odpowiedzi.
Nie odpowiedzia³ Pan na najwa¿niejsze ze stawianych przeze mnie pytañ, mianowicie w jaki sposób

projekt, bêd¹cy realizacj¹ statutowych obowi¹zków gmin – w³aœcicieli ZUOK „Stary Las” – ma zostaæ zre-
alizowany i w jakim czasie.

W zwi¹zku z tym, i¿ wniosek dla nowego okresu programowania 2007–2013 zosta³ z³o¿ony w lutym
2007 r. i w marcu 2008 r. powinien byæ rozpatrywany wed³ug stanu prawnego na dzieñ z³o¿enia wniosku,
powo³ywanie siê na zmiany prawne zaistnia³e po dacie jego z³o¿enia powoduje konkluzjê, ¿e jakakolwiek
zmiana przepisów prawa, w tym tak¿e wytycznych, bêdzie powodowa³a koniecznoœæ z³o¿enia nowego,
zaktualizowanego wniosku. Jest to sytuacja niedopuszczalna i przed³u¿aj¹ca w nieskoñczonoœæ proces
przygotowania pilnie potrzebnych inwestycji.

W œwietle pisma z dnia 25 lipca 2008 r. podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
pana Janusza Miku³y, pomoc publiczna w przypadku takich projektów jak „Racjonalizacja gospodarki
odpadami poprzez budowê ZUOK «Stary Las»” nie bêdzie wystêpowa³a. Czy tym samym rzeczywiœcie ko-
nieczne jest wydawanie pieniêdzy podatników na bezowocn¹ aktualizacjê zwi¹zan¹ g³ównie przecie¿
z rzekomym wystêpowaniem pomocy publicznej?

Proszê o jasne okreœlenie, na jakich podstawach prawnych opiera Pan koniecznoœæ ponownej aktuali-
zacji dokumentów. Czy Pana zdaniem po jej dokonaniu bêdzie mo¿liwe szybkie podpisanie umowy i kie-
dy, chocia¿ w przybli¿eniu, to nast¹pi?

Nie jestem te¿ zadowolony z uzyskanej informacji co do realizacji projektów z pierwotnej listy indyka-
tywnej oraz obecnie obowi¹zuj¹cej listy projektów indywidualnych. Z tego, co Pan napisa³, wnioskujê, ¿e
na przestrzeni dwóch lat nie mo¿na by³o zrealizowaæ ze œrodków unijnych ani jednego projektu z nowego
okresu programowania. Czy to stwierdzenie jest prawdziwe? Proszê te¿ o uœciœlenie danych: ile projektów
rozpoczê³o realizacjê na w³asn¹ rêkê i czy maj¹ one realn¹ szansê na uzyskanie dofinansowania podjê-
tych dzia³añ?

Nadal wierzê, ¿e ten i inne projekty Programu Operacyjnego „Infrastruktura i œrodowisko” zostan¹ zre-
alizowane.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Iwana

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Oœwiadczenie moje dotyczy dwóch strategicznych inwestycji na terenie województwa lubuskiego,
maj¹cych charakter ponadregionalny.

Droga krajowa S3 (E65) przejmuje obecnie ca³y ruch na trasie ze Œwinoujœcia do Jakuszyc, do przejœ-
cia granicznego z Czechami. Trasa przebiega przez obszary zabudowane, a nawierzchnia jest z³ej jakoœci,
o parametrach niedostosowanych do obecnego obci¹¿enia ruchem.

Moje oœwiadczenie dotyczy odcinka tej drogi krajowej od Nowego Miasteczka do Legnicy. Odcinek ten
jest priorytetowy dla rozwoju województwa lubuskiego zarówno pod wzglêdem gospodarczym, jak
i spo³ecznym.

Przesuniêcie przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad budowy tego odcinka drogi do za-
dañ przewidzianych do realizacji po roku 2013 godzi w interes kilku regionów Polski. Województwa dol-
noœl¹skie, lubuskie i zachodniopomorskie w ramach wspólnego projektu strategicznego tocz¹ bataliê o
wpisanie Œrodkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC, Central European Transport Corri-
dor, do sieci transportowych korytarzy paneuropejskich. CETC ma po³¹czyæ Szwecjê z Adriatykiem. Ele-
mentami szlaku na polskim odcinku s¹: linia kolejowa CE 59, tak zwana Odrzanka; rzeka Odra; droga
ekspresowa S3; lotniska w Goleniowie, Babimoœcie i Wroc³awiu. Inwestycja ta umo¿liwi równie¿ skomu-
nikowanie województwa lubuskiego z autostrad¹ A4, a tym samym z po³udniem kraju – Katowicami, Kra-
kowem.

Odcinek drogi S3 od Nowego Miasteczka do Legnicy jest jednym z najwa¿niejszych ogniw w tym ³añcu-
chu dzia³añ. Przesuniêcie budowy tego odcinka drogi nie tylko os³abia potencja³ naszych województw, ale
te¿ dzia³a na korzyœæ konkurencyjnego niemieckiego projektu – korytarza Scandria.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra o skuteczne dzia³anie w sprawie wpisania wymienio-
nych elementów Œrodkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego na listê TEN-T oraz o przyspieszenie
harmonogramu realizacji trasy S3 Nowe Miasteczko – Legnica.

Jednym z priorytetów zdefiniowanych w strategiach rozwoju województwa lubuskiego z lat 2000
i 2005 jest budowa mostu na Odrze w miejscowoœci Milsko. Obecnie komunikacja z t¹ czêœci¹ regionu,
po³o¿on¹ na wschód od Odry, odbywa siê drog¹ wojewódzk¹ nr 282 z przepraw¹ promow¹ na Odrze miê-
dzy Milskiem a Przewozem.

Podmiotem, który móg³by realizowaæ inwestycjê, jest Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Bu-
dowa mostu na Odrze w tym miejscu, wraz z dojazdami, jest inwestycj¹ w pe³ni przygotowan¹ do realiza-
cji, gdy¿ opracowany jest projekt mostu, wydane zosta³o pozwolenie na budowê, wykupiono grunty pod
inwestycjê oraz zakoñczy³y siê prace archeologiczne. Inwestycja ta umo¿liwi skomunikowanie „odciê-
tych” przez Odrê gmin województwa lubuskiego, skróci trasê i tym samym czas przejazdu do Wschowy i
dalej do centralnej i wschodniej czêœci Polski, a mianowicie do Leszna, Kalisza, £odzi, Lublina (droga kra-
jowa nr 12 £êknica – Dorohusk).

Efekty inwestycji obejmuj¹ miêdzy innymi:
— zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów oraz skrócenie czasu podró¿y;
— utworzenie alternatywnego szlaku komunikacyjnego z zachodu na wschód, z Gubinka – przejœcia

granicznego z Niemcami, do Dorohuska – przejœcia granicznego z Ukrain¹;
— zapewnienie bezpieczeñstwa kraju w sytuacjach kryzysowych, takich jak na przyk³ad powódŸ

w 1997 r.;
— poprawê ruchu tranzytowego i zwiêkszenie przepustowoœci drogi w kierunku Poznania oraz Leszna.
Te ponadregionalne aspekty oraz znaczny koszt przedsiêwziêcia, wykraczaj¹cy poza bud¿et wojewódz-

twa, sk³aniaj¹ mnie do skierowania do Pana Ministra wniosku o przejêcie tej inwestycji i drogi przez Ge-
neraln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad jako trasy 32 bis oraz przejêcie dróg nr 282 Zielona Góra –
Konotop i nr 278 Konotop – Wschowa. Wtedy bêd¹ mog³y powstaæ racjonalne i wygodne ci¹gi dróg krajo-
wych z przejœæ granicznych w Gubinku i Œwiecku w kierunku Kalisza i £odzi.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Iwana

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W jednostkach samorz¹du terytorialnego, g³ównie w powiatach, z uwag¹ œledzi siê prace nad pakietem
ustaw restrukturyzuj¹cych s³u¿bê zdrowia. Lubuskie powiaty od lat ponosz¹ konsekwencje odk³adania
gruntownej reformy szpitalnictwa. Borykaj¹ siê z koniecznoœci¹ doprowadzenia do odpowiednich stan-
dardów w ich z regu³y przedwojennych, poniemieckich szpitalach. W warunkach pewnych ustawowych
ograniczeñ i wyj¹tkowo niskich kontraktów wspieraj¹ swoje ZOZ, by utrzyma³y zdolnoœæ terapeutyczn¹.

Doœwiadczenia wielu powiatów, które, nie czekaj¹c na zmiany w prawie, dokona³y przekszta³cenia
swoich publicznych ZOZ w niepubliczne, s¹ jednoznacznie pozytywne, dlatego w powiatach oczekuje siê
na konsekwentne przeprowadzenie zapowiadanych reform.

Nierozwi¹zanym jak dot¹d problemem – równie¿ spo³ecznym – pozostaje sp³ata zad³u¿enia SP ZOZ,
które, zgodnie z przepisami ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej, w chwili zakoñczenia procesu likwi-
dacji sta³o siê lub stanie zobowi¹zaniem jednostek samorz¹dowych – organów za³o¿ycielskich. Mo¿e to
groziæ przekroczeniem dopuszczalnego poziomu zad³u¿enia okreœlonego w art. 113 ustawy o finansach
publicznych. W tej sytuacji mo¿e byæ zagro¿ony byt tych jednostek, a tym samym realizacja ustawowych
zadañ przypisanych samorz¹dowi.

Dlatego, w zwi¹zku z dyskusj¹ o kierunkach dotycz¹cych naprawy sytuacji w s³u¿bie zdrowia, proszê
Pani¹ Minister o uwzglêdnienie postulatu, aby ewentualne odd³u¿enie publicznych szpitali dotyczy³o
równie¿ d³ugów przejêtych przez organy za³o¿ycielskie. Przejêcie bowiem tych zobowi¹zañ by³o nastêp-
stwem procesów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych podjêtych przez te jednostki. Dziêki tym
dzia³aniom wiele samorz¹dowych szpitali zosta³o uratowanych.

W tej sytuacji proponujê, aby u³atwieniami w zakresie odd³u¿ania obj¹æ równie¿ te przypadki, gdy or-
gany za³o¿ycielskie zlikwidowa³y publiczny ZOZ lub s¹ w trakcie jego likwidacji, a prowadz¹ niepubliczny
ZOZ, oraz umorzenie zad³u¿enia publicznoprawnego tym ZOZ, których nie objê³a ustawa o restruktury-
zacji publicznych zak³adów opieki zdrowotnej z 2005 r.

Stanis³aw Iwan
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Jaworskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Na podstawie art. 49 uchwa³y Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Regulamin Senatu z dnia 23 listopa-
da 1990 r., „Monitor Polski” 1991 nr 2 poz. 11, pragnê z³o¿yæ oœwiadczenie dotycz¹ce zmiany szcze-
gó³owych zasad wynagradzania urzêdników i innych pracowników s¹dów i prokuratur.

Szanowny Panie Ministrze!
Pan Minister jako konstytucyjny organ administracji publicznej pozwoli³ sobie wydaæ nowe roz-

porz¹dzenie w sprawie stanowisk i szczegó³owych zasad wynagradzania urzêdników i innych pracowni-
ków s¹dów i prokuratur oraz odbywania sta¿u urzêdniczego z dnia 30 czerwca 2008 r. Rozporz¹dzenie to
wywo³a³o, moim zdaniem, uzasadnione protesty, szczególnie œrodowiska sêdziowskiego.

Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia, na przyk³ad dyrektor s¹du czy kierownik finansowy s¹du oraz
ich zastêpcy mog¹ zarobiæ nawet 7 tysiêcy z³. Stawki te zosta³y okreœlone wide³kowo i jest to zabieg zrozu-
mia³y, ale porównuj¹c te stawki do uposa¿eñ sêdziowskich pojawiæ siê musz¹ w¹tpliwoœci.

Bez w¹tpienia zawód sêdziego jest zawodem wyj¹tkowym i szczególnym. Wyj¹tkowoœæ tego¿ urzêdu
podkreœli³ choæby ustrojodawca. Jest to jedyny urz¹d, co do którego Konstytucja RP wskazuje na gwa-
rancje wynagrodzenia odpowiadaj¹ce godnoœci urzêdu – art. 178 ust. 2. Dodajmy równie¿, ¿e w polskim
systemie prawnym zakres czynnoœci sêdziego w wielu przypadkach wykracza poza czynnoœci podejmo-
wane przez sêdziów w innych pañstwach Wspólnoty Europejskiej, zwiêkszaj¹c trud pe³nionej funkcji.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci wskazywa³o niejednokrotnie, i¿ optymalnym stanem by³aby sytuacja, w
której urz¹d sêdziego by³by zwieñczeniem kariery prawnika. Wymaga to jednak motywuj¹cych wynagro-
dzeñ. Równie¿ wskazane by³oby zachowanie odpowiednich proporcji zarobków pracowników sfery bud¿-
etowej, co przedmiotowym rozporz¹dzeniem chyba zosta³o naruszone.

Czy wobec tego w pierwszym rzêdzie nie nale¿a³oby podj¹æ dzia³añ maj¹cych na celu wzmocnienie sta-
tusu sêdziego, tak¿e materialnego, a tym samym czynnie przeciwdzia³aæ eskalacji protestów œrodowiska
sêdziowskiego?

Kazimierz Jaworski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Jurcewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Chcia³bym zasygnalizowaæ Panu Ministrowi wa¿ny problem dotycz¹cy ujêcia w europejskiej sieci dro-

gowej TEN-T dróg maj¹cych kluczowe znaczenie dla rozwoju Dolnego Œl¹ska.
Po opublikowaniu propozycji zmian w transeuropejskiej sieci transportowej w zakresie dróg, kolei

i dróg wodnych marsza³ek województwa dolnoœl¹skiego zg³osi³ w tej sprawie uwagi. W propozycjach ze-
spo³u pracuj¹cego nad modyfikacj¹ wspólnotowych wytycznych dotycz¹cych rozwoju sieci TEN-T brak
odcinków drogi S5 o przebiegu Poznañ – Wroc³aw i Wroc³aw – K³odzko – Boboszów. Z punktu widzenia
rozwoju Dolnego Œl¹ska sieæ tych dróg jest spraw¹ strategiczn¹, gdy¿ zapewnia spójnoœæ wewn¹trzkrajo-
wych powi¹zañ komunikacyjnych.

W przypadku kolei doprecyzowaæ nale¿y przebieg linii na Dolnym Œl¹sku, w szczególnoœci w obszarze
przedsudeckim i sudeckim, oraz zasady powi¹zania jej z sieci¹ kolejow¹ na terenie Republiki Czeskiej.

W zakresie dróg wodnych spójnoœæ systemu ¿eglugi œródl¹dowej na Dolnym Œl¹sku wymaga uwzglêd-
nienia w sieci TEN-T odcinków stanowi¹cych zintegrowan¹ ca³oœæ zakoñczon¹ wêz³ami. Wêz³em takim
jest Wroc³awski Wêze³ Wodny z dwoma portami na terenie Wroc³awia: popowickim i miejskim. Dlatego
te¿ istotne jest, by na obecnym etapie prac uwzglêdniæ w modyfikacji sieci TEN-T odcinek od Wroc³awia
do Portu Szczecin – Police.

W dalszej perspektywie marsza³ek przewiduje rozwój ¿eglugi powy¿ej Wroc³awia. W zwi¹zku z tym
oczekiwane jest jednoznaczne stanowisko Polski w sprawie realizacji, we wspó³pracy z Republik¹
Czesk¹, europejskiej drogi wodnej Dunaj – Odra – £aba, planowanej jako czêœæ sieci TEN-T.

Popieram w ca³ej rozci¹g³oœci stanowisko marsza³ka województwa dolnoœl¹skiego i tak¿e proszê o ujê-
cie w europejskiej sieci drogowej TEN-T przedstawionych propozycji dotycz¹cych Dolnego Œl¹ska.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Jurcewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zaniepokojony sytuacj¹ dzieci w Polsce chorych na hemofiliê pragnê zwróciæ uwagê Pani Minister na

zapad³e w tym przedmiocie decyzje.
Otó¿ dowiedzia³em siê, ¿e w dniu 23 lipca bie¿¹cego roku odby³ siê przetarg na dostawê czynnika

krzepniêcia. Ministerstwo wybra³o leki osoczopochodne, choæ mo¿na by³o kupiæ preparaty rekombino-
wane, które s¹ nie tylko o wiele tañsze, ale przede wszystkim bezpieczniejsze. Na ca³ym œwiecie odstêpuje
siê od leczenia preparatami osoczopochodnymi. Mog¹ przenosiæ one groŸne patogeny, priony czy wirusy i
powodowaæ aplazjê szpiku kostnego. Stosowanie leków osoczopochodnych nie jest zalecane w ¿adnym
kraju Unii Europejskiej! Obecnie jedynie preparaty rekombinowane daj¹ gwarancjê bezpieczeñstwa
ma³ym pacjentom.

Decyzja Ministerstwa Zdrowia jest ca³kowicie niezrozumia³a i nieuzasadniona. Wybrano leki gorszej
jakoœci, z którymi wi¹¿¹ siê liczne zagro¿enia. Ponadto s¹ dro¿sze od medykamentów skuteczniejszych
i bezpieczniejszych. A zaoszczêdzone pieni¹dze mo¿na by wykorzystaæ na inne nagl¹ce potrzeby chorych
dzieci, jak chocia¿by leczenie powik³añ hemofilii czy kolejne dostawy czynników krzepniêcia.

Ufam, ¿e w trosce o dobro ma³ych pacjentów ministerstwo wprowadzi rozwi¹zania najkorzystniejsze,
które nie stwarzaj¹ zagro¿enia dla ¿ycia i zdrowia dzieci cierpi¹cych na hemofiliê.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Z informacji, jakie do mnie docieraj¹, wynika, ¿e Rada do spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych

nie funkcjonuje zgodnie z zapisami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. Z regulaminu rady wynika, i¿ powinna
ona spotykaæ siê na posiedzeniach nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³, a protoko³y z posiedzeñ powinny byæ
publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Tymczasem ostatni protokó³ zamieszczony
na stronie MZ dotyczy spotkania 19 listopada 2007 r. i zosta³ podpisany przez ustêpuj¹cego podsekreta-
rza stanu Jaros³awa Pinkasa. Z danych udostêpnionych na stronie Ministerstwa Zdrowia mo¿na
wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e Rada do spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych w tej kadencji parlamentu
i funkcjonowania obecnego ministerstwa nie zebra³a siê ani razu.

Zaniepokojony t¹ sytuacj¹ zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o zainteresowanie siê t¹ spraw¹
i przywrócenie posiedzeñ rady, tak aby odbywa³y siê one zgodnie z regulaminem i nadal s³u¿y³y celowi,
dla którego rada zosta³a powo³ana.

Choroby nowotworowe stanowi¹ olbrzymi problem spo³eczny. Zapadalnoœæ, zachorowalnoœæ oraz
umieralnoœæ na nowotwory w Polsce stale siê zwiêksza. D¹¿¹c do zmiany tej trudnej sytuacji stworzono
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Jest to bardzo dobry instrument naprawczy,
a jego g³ównym za³o¿eniem jest niesienie pomocy chorym na schorzenia nowotworowe.

Dlatego te¿ pragnê ponownie wyraziæ swoje zaniepokojenie zaistnia³¹ sytuacj¹. Nie mo¿e byæ tak, ¿e
prawid³owe funkcjonowanie Rady do spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych zostaje zagro¿one.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Œrodowiska Stanis³awa Gaw³owskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W za³¹czeniu przesy³am kopiê pisma* z dnia 18 lipca 2008 r. otrzymanego od wójta gminy Nawojowa,

pana Stanis³awa Kie³basy. Uprzejmie proszê o zapoznanie siê z pismem dotycz¹cym zmiany kryteriów
oceny merytorycznej I stopnia w priorytecie 1 „Gospodarka wodno-œciekowa” dzia³aniu 1.1 „Gospodarka
wodno-œciekowa w aglomeracjach powy¿ej 15 tysiêcy RLM” oraz pozytywne jego rozpatrzenie.

Proszê o pozytywne ustosunkowanie siê do mojej proœby.

Z wyrazami szacunku i powa¿ania
Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z kierowanymi do mojego biura licznymi pismami i interwencjami w³adz samorz¹dowych

gminy Ruciane-Nida oraz powiatu piskiego, dotycz¹cymi uchwa³y Rady Mazurskiego Parku Krajobrazo-
wego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie podjêcia dzia³añ na rzecz utworzenia Mazurskiego Parku Naro-
dowego, uprzejmie proszê Pana o informacjê na temat planów i zamierzeñ Ministerstwa Œrodowiska w tej
sprawie.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bronis³awa Korfantego

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Do mojego biura senatorskiego zg³osi³a siê grupa by³ych pracowników likwidowanej Huty „Jednoœæ” SA
w Siemianowicach Œl¹skich. Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, ¿e pewne niewielkie kwoty
zas¹dzone wyrokami od kilku lat s¹ im wyp³acane, lecz ci¹gle znaczna czêœæ roszczeñ pozostaje niezaspo-
kojona. Przeciwko Hucie „Jednoœæ” SA w likwidacji prowadzonych jest obecnie trzysta piêædziesi¹t siedem
spraw z wniosków pracowniczych, a ³¹czne zad³u¿enie na dzieñ 30 paŸdziernika 2007 r. wynios³o 1 milion
923 tysi¹ce z³. Wierzytelnoœci FGŒP opiewaj¹ na kwotê 14 milionów z³. Wysokoœæ zad³u¿enia wobec FGŒP
pozbawi by³ych pracowników, przy sporz¹dzeniu procentowego planu podzia³u w kategorii 6 art. 1025
k.p.c., mo¿liwoœci zaspokojenia roszczeñ i spowoduje lawinê skarg i za¿aleñ oraz ca³kowity parali¿ postêpo-
wania. Nadmieniam, i¿ komornik, zgodnie z art. 1025 k.p.c., przeka¿e na rzecz funduszu do ka¿dej z trzech
prowadzonych spraw kwotê trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracê brutto.

W dniu 11 kwietnia 2008 r. skierowa³em oœwiadczenie w tej sprawie do dyrektora Krajowego Biura
Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych z zapytaniem, czy mo¿liwe jest wyra¿enie zgody
na zaspokojenie roszczeñ funduszu poprzez przekazywanie sta³ych kwot b¹dŸ okreœlenie procentowego
udzia³u w ka¿dorazowo wyegzekwowanych kwotach. W dniu 9 maja 2008 r. otrzyma³em odpowiedŸ od
dyrektora funduszu, który poinformowa³ mnie, ¿e na gruncie obowi¹zuj¹cego prawa nie ma mo¿liwoœci
zadoœæuczynienia wnioskom by³ych pracowników Huty „Jednoœæ” SA w likwidacji.

Ze wzglêdu na fakt, ¿e Pan Minister jest w³aœcicielem likwidowanej Huty „Jednoœæ” w Siemianowicach
Œl¹skich, zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem, czy mo¿liwe jest przesuniêcie nale¿noœci w kwocie
1 miliona 923 tysiêcy z³ wobec Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych na rzecz pracow-
ników likwidowanej Huty „Jednoœæ”.

Chcia³bym dodaæ, ¿e sytuacja materialna pracowników Huty „Jednoœæ” jest bardzo trudna i ka¿de, na-
wet niewielkie pieni¹dze s¹ dla nich bardzo wa¿ne.

Bronis³aw Korfanty
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bronis³awa Korfantego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Do mojego biura senatorskiego zg³osi³a siê grupa osób, które s¹ przedstawicielami lokatorów zamiesz-
kuj¹cych mieszkania po by³ej kopalni „Siemianowice” w Siemianowicach Œl¹skich. Przedstawiciele ci re-
prezentuj¹ lokatorów zamieszkuj¹cych pod adresami: Micha³kowicka 34, Pstrowskiego 1–3, Jana Paw³a
II 20, Micha³kowicka 30, Koœciuszki 2–4.

Lokatorzy tych mieszkañ nie mog¹ nabyæ zamieszkiwanych lokali w myœl ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. (DzU 01.04.24) znowelizowanej ustaw¹ dotycz¹c¹ nabywania nieruchomoœci z dnia 7 lipca
2005 r. (DzU 157.13.15). Aktualny stan prawny jest nastêpuj¹cy.

Po pierwsze, Kompania Wêglowa SA jako jednoosobowa spó³ka Skarbu Pañstwa jest wieczystym u¿yt-
kownikiem gruntów i w³aœcicielem budynków. Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
Kompania Wêglowa SA mo¿e zbywaæ mieszkania bêd¹ce jej w³asnoœci¹ wy³¹cznie na rzecz najemców oraz
osób bliskich, którym ustawa przyznaje pierwszeñstwo w nabyciu lokalu mieszkalnego.

Po drugie, w imieniu Kompanii Wêglowej SA na dzieñ dzisiejszy mas¹ upad³oœciow¹ zarz¹dza syndyk
powo³any przez S¹d Gospodarczy w Katowicach.

Po trzecie, z informacji Kompanii Wêglowej SA wynika, ¿e sêdzia komisarz S¹du Rejonowego w Katowi-
cach-Wschód, Wydzia³ Gospodarczy do spraw Upad³oœciowo-Naprawczych, nie wyra¿a zgody na
wy³¹czenie z masy upad³oœciowej przedmiotowych budynków.

Zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem: dlaczego s¹d gospodarczy nie wyra¿a zgody na wydzielenie z
masy upad³oœciowej budynków mieszkalnych, które maj¹ uregulowany status prawny i ksiêgi wieczy-
ste? Wymieniona sytuacja powoduje, ¿e lokatorzy nie mog¹ nabyæ tych mieszkañ. Ponadto informujê, ¿e
niektóre budynki zosta³y wybudowane w latach siedemdziesi¹tych i maj¹ nieuregulowany stan prawny
gruntów. W zwi¹zku z tym proszê Pana Ministra o odpowiedŸ na pytanie: czy do opisanej sytuacji mo¿e
mieæ zastosowanie ustawa o zasiedzeniu?

Bronis³aw Korfanty
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bronis³awa Korfantego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Do mojego biura senatorskiego zg³osi³ siê pan Stanis³aw Kowalski zamieszka³y w D¹browie Górniczej
przy ulicy Wojska Polskiego 49/160. Pracowa³ jako monter konstrukcji stalowych na wysokoœciach w
Mostostalu Zabrze. Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych uleg³ wypadkowi, a nastêpnie zosta³ zwolniony z
pracy niezgodnie z przepisami prawa pracy, co potwierdza wyrok S¹du Rejonowego w D¹browie Górni-
czej z dnia 24 wrzeœnia. S¹d nakaza³ pod rygorem natychmiastowej wykonalnoœci wyp³atê odszkodowa-
nia za bezprawne rozwi¹zanie stosunku pracy i pozbawienie Stanis³awa Kowalskiego Ÿród³a dochodu
oraz przywrócenie go do pracy. Odszkodowanie do dnia dzisiejszego nie zosta³o wyp³acone, a panu Ko-
walskiemu na skutek pogarszaj¹cego siê stanu zdrowia przyznano II grupê inwalidzk¹. W 1994 r. przed
wydzia³em X S¹du Wojewódzkiego odby³a siê kolejna rozprawa, w której s¹d zdecydowa³ o przyznaniu
panu Kowalskiemu odszkodowania w wysokoœci 25 milionów z³ przed denominacj¹ (obecnie 2 tysi¹ce
500 z³). Ten wyrok s¹du równie¿ nie zosta³ wykonany.

Odpis wyroku wraz z wnioskiem o egzekucjê zas¹dzonej kwoty trafia do komornika rewiru II w D¹bro-
wie Górniczej. Niestety, do dnia dzisiejszego odszkodowanie nie zostaje wyp³acone. Nie zosta³a nawet
wszczêta egzekucja wobec d³u¿nika. Sprawa ta, pomimo prawomocnych wyroków s¹dów RP i licznych in-
terwencji parlamentarzystów, toczy siê bez pozytywnego rozstrzygniêcia ponad dwadzieœcia lat.

Ze s³ów pana Kowalskiego wynika, i¿ interweniowa³ wielokrotnie u prezesa S¹du Rejonowego w D¹bro-
wie Górniczej w sprawie braku dzia³añ komornika. Niestety, bezskutecznie. Równie bezowocne by³y in-
terwencje parlamentarzystów u komornika – ich pisma zawsze pozostaj¹ bez odpowiedzi.

Komornik Rewiru II w D¹browie Górniczej uznaje kwotê za zbyt nisk¹, by op³aci³o mu siê podj¹æ egze-
kucjê. Chcia³bym nadmieniæ, i¿ dla pana Stanis³awa Kowalskiego zas¹dzona kwota jest znacz¹ca ze
wzglêdu na trudn¹ sytuacjê materialn¹, w jakiej siê znalaz³, i utratê zdrowia.

W œwietle przytoczonych wy¿ej faktów istnieje uzasadnione podejrzenie, i¿ komornik nie wywi¹zuje siê
z na³o¿onych na niego obowi¹zków.

Proszê Pana Ministra o interwencjê i gruntowne zbadanie nieprawid³owoœci oraz informacjê, w jaki
sposób pan Kowalski mo¿e skutecznie dochodziæ swych praw.

Bronis³aw Korfanty
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leœnych – DzU z

2004 r. nr 121 poz. 1266 z póŸniejszymi zmianami – burmistrz Strumienia w piœmie z dnia 26 stycznia
2007 r. wyst¹pi³a do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z wnioskiem o wyra¿enie zgody na przeznaczenie na
cele nierolnicze 15,1352 ha gruntów rolnych klasy III, po³o¿onych we wsi Drogomyœl, przewidzianych w
projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Drogomyœl pod tereny zabudowy
us³ugowo-produkcyjnej. W uzasadnieniu wniosku zwrócono uwagê na nastêpuj¹ce zagadnienia.

Na terenie gminy Strumieñ grunty klas II, III i IV stanowi¹ obszar o powierzchni 3772,03 ha, co stanowi
87% obszaru u¿ytków rolnych gminy. Przeznaczenie 15,1352 ha, to jest 0,4% tych gruntów, na cele nie-
rolnicze nie stanowi zagro¿enia dla ustawowego priorytetu, jakim jest ochrona gruntów rolnych, i nie po-
zostaje w sprzecznoœci z przepisami ustawy.

Pozosta³e 13% u¿ytków rolnych to tereny podmok³e, zalewowe, po³o¿one w strefie oddzia³ywania
Zbiornika Gocza³kowickiego, wykluczaj¹ce inne mo¿liwoœci inwestowania.

Przedmiotowe grunty po³o¿one s¹ na obszarze zlokalizowanym na przeciêciu drogi krajowej nr 81 Ka-
towice – Wis³a z drog¹ powiatow¹ nr 2627S Chybie – Kaczyce Dolne. Eksploatacja tych dróg, o bardzo wy-
sokim natê¿eniu ruchu samochodowego, w sposób niekorzystny wp³ywa na grunty po³o¿one wzd³u¿
nich, przede wszystkim poprzez zanieczyszczanie gleb. Œrednie natê¿enie ruchu pojazdów w weekendy
na drodze Katowice – Wis³a w roku 2002 wynosi³o oko³o dwadzieœcia cztery tysi¹ce pojazdów na dobê.
Grunty te nie nadaj¹ siê wiêc do produkcji ¿ywnoœci.

Wiêkszoœæ pracuj¹cych mieszkañców gminy zatrudniona jest poza rolnictwem, a wiêc umo¿liwienie
inwestycji us³ugowo-produkcyjnych doprowadzi do aktywizacji gospodarczej tego terenu, a w konse-
kwencji do utworzenia nowych miejsc pracy i spadku bezrobocia.

Wniosek burmistrza Strumienia dotycz¹cy zmiany przeznaczenia gruntów na cele us³ugowo-produk-
cyjne zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez marsza³ka województwa œl¹skiego, który prócz zwrócenia
uwagi na argumenty przedstawione powy¿ej zwróci³ uwagê na du¿¹ atrakcyjnoœæ inwestycyjn¹ terenu, a
co za tym idzie – na aktywizacjê gminy i jej okolic.

Pomimo przekonuj¹cych argumentów przedstawionych przez burmistrza Strumienia i pozytywnej
opinii marsza³ka województwa œl¹skiego wniosek zosta³ odrzucony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi
– pismo z 28 maja 2007 r. nr GZ.tr.057-602-145/07.

Po zapoznaniu siê z argumentami burmistrza Strumienia oraz opini¹ marsza³ka województwa œl¹skie-
go proszê o pozytywne rozpatrzenie wniosku. Pragnê te¿ zwróciæ szczególn¹ uwagê na spowodowane
przekszta³ceniem gruntów mo¿liwoœci aktywizacji gminy, co bior¹c pod uwagê jej usytuowanie, wp³ynie
na jej niew¹tpliwy i widoczny rozwój.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z wieloma pytaniami mieszkañców Pszczyny i jej okolic dotycz¹cymi emisji zanieczyszczo-

nego miêdzy innymi przez producentów pod³o¿a do uprawy pieczarek powietrza zwracam siê z proœb¹
o informacje na temat prac nad ustaw¹ o zapachowej jakoœci powietrza oraz ewentualnych terminów
przedstawienia jej projektu.

Z powa¿aniem
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Proszê o informacjê, czy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamierza powo³aæ zespó³ do spraw

uproszczeñ w zakresie wdra¿ania funduszy strukturalnych. Jeœli tak, to na jakich zasadach bêdzie on
funkcjonowa³?

Z powa¿aniem
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê z proœb¹ o informacjê, w jaki sposób Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego zamie-

rza zapewniæ wk³ad w³asny dla projektów uczelni wy¿szych znajduj¹cych siê na listach indykatywnych
zarówno programów krajowych, jak i regionalnych.

Z powa¿aniem
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê z proœb¹ o udzielenie nastêpuj¹cych informacji. Czy Ministerstwo Pracy i Polityki

Spo³ecznej prowadzi prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
oraz ustawy o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych? I czy w wyniku proponowa-
nych zmian osoba wykonuj¹ca pracê nak³adcz¹, a jednoczeœnie prowadz¹ca pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹, zap³aci sk³adki ubezpieczeniowe równe co najmniej najni¿szej podstawie wymiaru sk³adki
dla osób prowadz¹cych firmê? Bardzo proszê równie¿ o podanie ewentualnych terminów wprowadzenia
projektu pod obrady parlamentu.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Sk³adam oœwiadczenie w sprawie przekwalifikowania zespo³u „P” stacjonuj¹cego w szpitalu w Paczko-
wie i zabezpieczaj¹cego szpitalny oddzia³ ratunkowy w Nysie na zespó³ „S”.

W imieniu swoich wyborców oraz mieszkañców i samorz¹dowców powiatu nyskiego zwracam siê do
Pani Minister z proœb¹ o uwzglêdnienie w za³o¿eniach finansowania zespo³ów ratownictwa medycznego
w województwie opolskim w 2009 r. przekwalifikowania poprzez zmianê standardu z „P” na „S” zespo³u
stacjonuj¹cego w Paczkowie.

Taka zmiana podyktowana jest koniecznoœci¹ skrócenia czasu dojazdu do nag³ych przypadków, wy-
magaj¹cych interwencji zespo³u „S”, szczególnie w okresie urlopowym, gdy¿ jest to przygraniczny teren
górzysty z rozbudowan¹ infrastruktur¹ turystyczn¹. Ponadto przebiegaj¹ tamtêdy dwie drogi krajowe
o du¿ym natê¿eniu ruchu, to jest od strony Wroc³awia i Górnego Œl¹ska w kierunku Kotliny K³odzkiej
i Republiki Czeskiej. Wojewoda opolski równie¿ wyst¹pi³ o zaakceptowanie przez Pani¹ Minister tej zmia-
ny poprzez przekwalifikowanie zespo³u z „P” na „S” w za³o¿eniach finansowania zespo³ów ratownictwa
medycznego w województwie opolskim w 2009 r. Obecnie czas dojazdu pomiêdzy szpitalnym oddzia³em
ratunkowym w Nysie a szpitalem w Paczkowie, gdzie stacjonuje ten zespó³, wynosi oko³o dwudziestu mi-
nut.

Jeœli by³aby mo¿liwoœæ, aby przekazaæ dodatkowe œrodki finansowe na ratownictwo medyczne jeszcze
w bie¿¹cym roku, to zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o takie dofinansowanie przez Opolski Oddzia³ Woje-
wódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Sk³adam oœwiadczenie w sprawie budowy zbiornika retencyjnego „Rac³awice Œl¹skie” na rzece

Osob³odze.
Na wniosek moich wyborców, mieszkañców gminy Krapkowice, zwracam siê do Pana z proœb¹ o popar-

cie starañ marsza³ka województwa opolskiego oraz Rady Miejskiej w Krapkowicach*, zmierzaj¹cych do
budowy zbiornika retencyjnego „Rac³awice Œl¹skie” na rzece Osob³odze bêd¹cej lewym górskim
dop³ywem Odry oraz regulacji koryta tej rzeki.

Budowa zbiornika retencyjnego jest kluczowym elementem gospodarki przeciwpowodziowej w tym re-
jonie, zalecanym przez specjalistów. Rzeka Osob³oga stwarza obecnie zagro¿enie powodziowe dla miesz-
kañców znacznego obszaru województwa opolskiego, co znalaz³o potwierdzenie w czasie powodzi w
1997 r. oraz w 2007 r.

Maj¹c na wzglêdzie uzasadnione obawy o bezpieczeñstwo mieszkañców terenów zalewowych, zwra-
cam siê do Pana Premiera z apelem o zapewnienie obywatelom mo¿liwoœci bezpiecznego ¿ycia w s¹siedz-
twie rzeki Osob³ogi.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Regionalne porty lotnicze w Polsce i na œwiecie oprócz obs³ugwania lotniczego ruchu pasa¿erskiego
wspieraj¹ tak¿e rozwój gospodarczy aglomeracji, w których siê znajduj¹. W £odzi dosz³o do niezdrowej sy-
tuacji, w której brak okreœlonych urz¹dzeñ nawigacyjnych w Porcie Lotniczym im. W³adys³awa Reymon-
ta uniemo¿liwia rozwój miasta poprzez zatrzymanie budowy wysokich budynków na terenach znacznej
jego czêœci. W ten sposób miêdzy innymi wstrzymano w centrum miasta budowy wysokoœciowców o cha-
rakterze hotelowym, us³ugowym i mieszkaniowym. Ta sytuacja jest rezultatem, o czym nadmienia³em,
braku na lokalnym lotnisku tak zwanego divoru, czyli dodatkowej pomocy nawigacyjnej (radiolatarnie).
Zakupiæ oraz zainstalowaæ takie urz¹dzenia mo¿e wy³¹cznie Pañstwowa Agencja ¯eglugi Powietrznej
bêd¹ca instytucj¹ pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury. Przepisy reguluj¹ce te sprawy stanowi¹,
¿e gdyby nawet takie urz¹dzenie chcia³y zakupiæ podmioty – w³aœciciele danego lotniska, w tym przypad-
ku gmina miasto £ódŸ oraz samorz¹d województwa ³ódzkiego, to nie mog¹ tego uczyniæ, mo¿e to zrobiæ
wy³¹cznie PA¯P. Brak takich urz¹dzeñ na lotnisku skutkuje tym, ¿e Urz¹d Lotnictwa Cywilnego nie wyra-
¿a zgody na budowê drapaczy chmur w centrum £odzi. Termin zakupu tych urz¹dzeñ przedstawiany
przez PA¯P jest zdecydowanie zbyt odleg³y.

Bior¹c to pod uwagê, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o przyspieszenie zakupu i instalacji nie-
zbêdnych urz¹dzeñ nawigacyjnych w Porcie Lotniczym im. W³adys³awa Reymonta w £odzi, co umo¿liwi
rozwój budownictwa wysokoœciowego w centrum miasta i poprawi bezpieczeñstwo pasa¿erów. Jako sytu-
acjê niedopuszczaln¹ nale¿y traktowaæ fakt, ¿e lotnisko w £odzi zamiast wspieraæ rozwój miasta i aglome-
racji utrudnia go i hamuje. Mam nadziejê, ¿e decyzja ministra infrastruktury zmieni tê niezdrow¹ sytuacjê.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szacuje siê, ¿e w Polsce ¿yje oko³o osiem milionów psów. Coraz wiêcej z nich to zwierzêta bezdomne.
¯yj¹ na ulicy b¹dŸ w przepe³nionych schroniskach. Z roku na rok problem ten jest coraz wiêkszy. Szcze-
gólnie czêsto w czasie wakacji w³aœciciele pozbywaj¹ siê psów, wyrzucaj¹c je z domu tu¿ przed wyjazdem.
Zwierzaki trafiaj¹ do schronisk i przytulisk, które maj¹ czêsto pod swoj¹ opiek¹ dwukrotnie wiêcej czwo-
ronogów ni¿ przewiduj¹ dopuszczalne normy. Gminy ponosz¹ ogromnie wysokie koszty, psy ¿yj¹ w tra-
gicznych warunkach, czêsto dochodzi wœród nich do zachowañ agresywnych. Art. 1 ustawy o ochronie
zwierz¹t mówi, ¿e zwierzê jako istota ¿yj¹ca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzecz¹. Cz³owiek
jest mu winien poszanowanie, ochronê i opiekê. Najwy¿sza zatem pora, by wreszcie podj¹æ stosowne
dzia³ania w tym zakresie.

Rozwi¹zaniem problemu porzucania zwierz¹t przez w³aœcicieli mo¿e byæ wprowadzenie obowi¹zkowe-
go czipowania. Czipowanie polega na wprowadzeniu pod skórê zwierzêcia mikroczipu zawieraj¹cego uni-
kalny kilkunastocyfrowy kod, do którego w komputerowej bazie danych przypisane s¹ informacje o psie
oraz nazwisko i adres w³aœciciela. Zgodnie z opiniami specjalistów czipy s¹ ca³kowicie bezpieczne dla or-
ganizmu psa. Zabieg przeprowadza siê tylko raz i wystarcza on do koñca ¿ycia zwierzêcia. Wprowadzenie
urz¹dzenia pod skórê jest proste, nie wywo³uje stresu, mo¿e byæ wykonane w trakcie przeprowadzania
rutynowych szczepieñ.

Kwestia szczepieñ jest równie¿ bardzo wa¿na. Ka¿dy pies powinien byæ zaszczepiony przeciw wœcie-
kliŸnie, a niestety bardzo czêsto w³aœciciele nie dope³niaj¹ tego obowi¹zku. Po wprowadzeniu obowi¹zko-
wego czipowania natychmiast mo¿na bêdzie ustaliæ, czy pies zosta³ zaszczepiony.

Gdy tak oznakowany pies trafi do schroniska, za pomoc¹ czytnika odszyfrowane zostan¹ dane zwie-
rzêcia i bêdzie mo¿na poinformowaæ w³aœciciela o miejscu jego pobytu. Tym samym ukrócony zostanie
proceder wyrzucania psów, bo na ustalonego w³aœciciela zosta³aby na³o¿ona stosowna kara.

Warto podkreœliæ, ¿e ten system sprawdza siê w wielu krajach europejskich i problem bezdomnoœci
zwierz¹t praktycznie w nich nie istnieje. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e oznakowanie psa wymagane jest obecnie
przy wyjazdach do pañstw Unii Europejskiej. Numer mikroczipa i data szczepienia wpisywane s¹ do
paszportu zwierzêcia.

W zwi¹zku z narastaj¹cym problemem bezdomnoœci psów i przepe³niaj¹cymi siê z roku na rok coraz
bardziej schroniskami oraz przytuliskami zwracam siê z zapytaniem, jakie dzia³ania zamierza Pan podj¹æ
w tym zakresie.

Krzysztof Kwiatkowski

17. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 sierpnia 2008 r.
206 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 17. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Moje pytanie dotyczy diety zwi¹zanej z podró¿¹ s³u¿bow¹. W zakresie tym obowi¹zuje rozporz¹dzenie
ministra pracy i polityki spo³ecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoœci oraz warunków usta-
lania nale¿noœci przys³uguj¹cych pracownikowi zatrudnionemu w pañstwowej lub samorz¹dowej jedno-
stce sfery na obszarze kraju. Przepisy te s¹ stosowane równie¿ przez pracodawców prywatnych. Zgodnie z
treœci¹ rozporz¹dzenia kwota diety przeznaczona na pokrycie zwiêkszonych kosztów wy¿ywienia w czasie
podró¿y to 23 z³ na dobê. Przy podró¿y s³u¿bowej wynosz¹cej od oœmiu do dwunastu godzin, przys³uguje
po³owa tej kwoty to jest 11,50 z³. W moim przekonaniu, obecne przepisy o rozliczeniu delegacji i zawarte w
nich stawki s¹ nieadekwatne do rynkowego modelu gospodarki. Pracownicy nie chc¹ jeŸdziæ w delegacje,
poniewa¿ wyjazd oznacza dla nich poniesienie dodatkowych kosztów.

Moje pytanie jest nastêpuj¹ce: czy ministerstwo rozwa¿a zmianê koncepcji rozliczania delegacji w taki
sposób, aby dok³adniej mo¿na by³oby ustaliæ koszty poniesione przez pracownika bêd¹cego w delegacji?

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

oraz senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

W czerwcu br. Polska przegra³a w rywalizacji o lokalizacjê w naszym kraju siedziby Instytutu Innowacji
Technologii, który to instytut, niestety, bêdzie mia³ siedzibê na Wêgrzech, w Budapeszcie. Przed nami de-
cyzje dotycz¹ce lokalizacji podleg³ych instytutowi dziewiêciu wêz³ów naukowo-badawczych, tak zwa-
nych europejskich wspólnot wiedzy i innowacji (WWI). Zgodnie z planami, gdyby powsta³o dziewiêæ
wêz³ów, ka¿dy z nich dysponowa³by bud¿etem 400 milionów euro. Dlatego z niezwyk³¹ starannoœci¹ trze-
ba wybraæ miasto lub miasta w Polsce, które bêd¹ siê staraæ o tak¹ lokalizacjê.

Takie miasto musi posiadaæ bardzo szerokie zaplecze akademicko-naukowe, dobr¹ lokalizacjê ze
œwietn¹ map¹ po³¹czeñ lotniczych, drogowych i kolejowych, musi te¿ byæ jednoznaczne zainteresowanie
pozyskaniem takiego wêz³a ze strony w³adz miasta i samorz¹du wojewódzkiego. Wszystkie te warunki
spe³nia miasto £ódŸ.

Kierujemy pytania do Pani Minister z uwagi na to, ¿e w powo³anej w³aœnie osiemnastoosobowej radzie
zarz¹dzaj¹cej instytutem jest reprezentant Polski, pani profesor Go³êbiowska-Tataj z Politechniki War-
szawskiej. W jakim szczegó³owo trybie bêdzie podejmowana decyzja o lokalizacji wêz³a naukowo-ba-
dawczego? Jakie s¹ szanse, ¿e jedna lub wiêcej takich lokalizacji bêdzie w Polsce? I czy Pani Minister po
analizie zg³oszeñ polskich miast zgodzi³aby siê popieraæ kandydaturê £odzi jako miasta spe³niaj¹cego
wszystkie niezbêdne warunki takiej lokalizacji?

Zgodnie z aktem prawodawczym Rady Unii Europejskiej z dnia 11 stycznia 2008 r. celem takich
wêz³ów jest prowadzenie dzia³alnoœci badawczej opartej na innowacjach, dzia³alnoœæ edukacyjno-szkole-
niowa na poziomie magisterskim i doktoranckim oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w sektorze
innowacji. £ódŸ jako miasto o ogromnych tradycjach akademickich, £ódŸ jako miasto ponad stu tysiêcy
studentów i wreszcie £ódŸ jako miasto, w którym w³adze samorz¹dowe i w³adze wy¿szych uczelni z du¿ym
zaanga¿owaniem w³¹czy³y siê w przygotowania do skutecznych starañ o tak¹ lokalizacjê wydaje siê do-
skona³ym miejscem, jeœli chodzi o lokalizacjê takiego wêz³a w Polsce. W £odzi te starania s¹ popierane
przez wszystkie licz¹ce siê œrodowiska: naukowo-badawcze, samorz¹dowe, spo³eczne i polityczne, co
sk³ania nas do zaprezentowania Pani Minister tej kandydatury jako najlepszej w Polsce.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kwiatkowski
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z proœb¹ o interwencjê z³o¿on¹ do mojego biura senatorskiego zwracam siê do Pani Minister

z proœb¹ o przedstawienie stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w nastêpuj¹cej sprawie i
analizê przedstawionego przypadku w kontekœcie zmian we wskazanych ustawach.

Mieszkaniec Raciborza zwróci³ siê w 2001 r. do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych o wydanie zaœwiad-
czenia dotycz¹cego okresu pracy górniczej w celu uzyskania praw do górniczej emerytury. Wówczas ZUS
na mocy ustawy z 26 listopada 1998 r. – DzU nr 162, pozycja 1112 – wystawi³ zaœwiadczenie, i¿ w 2005 r.
wskazana osoba nabywa prawa do emerytury bez wzglêdu na wiek. Osoba ta mog³a w 2001 r. odejœæ na
urlop górniczy, jednak w wyniku pewnych okolicznoœci tego nie zrobi³a.

Po wejœciu w ¿ycie zmian ustawowych (ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa
wêgla kamiennego w latach 2003–2006, DzU nr 210, pozycja 2037) zainteresowany ponownie wyst¹pi³
do ZUS o przeliczenie lat pracy górniczej i okaza³o siê, i¿ prawo do emerytury nabywa dopiero w 2009 r.,
gdy¿ zgodnie z nowo obowi¹zuj¹cym prawem nie wliczono mu okresu jednej kadencji pe³nienia funkcji w
zwi¹zkach zawodowych do sta¿u pracy do³owej.

Zainteresowany argumentuje, ¿e takie rozwi¹zanie jest dyskryminuj¹ce, poniewa¿ we wskazanym
czasie pracowa³, by³a za niego odprowadzana sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne, praca w zwi¹zkach
nast¹pi³a z wyboru po poprzedniej pracy do³owej, a po zakoñczeniu kadencji powróci³ do pracy na dole.
Osoba ta uwa¿a równie¿, ¿e obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa emerytalna jest niezgodna z art. 32 Konstytu-
cji RP, gdy¿ nie daje mo¿liwoœci zaliczenia okresu jednej kadencji pracy w zwi¹zkach zawodowych do sta-
¿u pracy do³owej, je¿eli nie ukoñczy³o siê piêædziesi¹tego roku ¿ycia.

Uprzejmie proszê Szanown¹ Pani¹ Minister o zajêcie stanowiska w tej sprawie i naœwietlenie przedsta-
wionej sytuacji w obliczu planowanych zmian ustawowych.

£¹czê wyrazy szacunku
Antoni Motyczka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Micha³a Ok³ê

oraz senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie zwracamy siê do Pana Ministra o wdro¿enie dyrektyw UE nr 91/689/EEC i 94/67/EC

w sprawie utylizacji zbêdnych œrodków bojowych i o bezpoœredni nadzór nad tym.
W Skar¿ysku Kamiennej w ramach umowy offsetowej z dnia 18 kwietnia 2003 r. zawartej miêdzy

rz¹dem RP a koncernem Lockheed Martin wybudowano Zak³ady Metalowe MESKO SA, które s¹ przysto-
sowane do utylizacji amunicji strzeleckiej, artyleryjskiej po wstêpnym demonta¿u, a tak¿e zapalników,
granatów, min, prochu, jak równie¿ materia³ów pirotechnicznych poprzez detonacjê i spalanie.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracamy siê z uprzejm¹ proœb¹ o pomoc w opracowaniu zasad i procedur
przekazywania przez MON do przemys³u zbêdnych œrodków bojowych. W za³¹czeniu przesy³amy pismo,
które by³o kierowane do Pana Ministra w tej sprawie 15 lutego 2008 r. – T/022/107/08/824.

Z powa¿aniem
Micha³ Ok³a
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Micha³a Ok³ê

oraz senatora Piotra Zientarskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 17 grudnia 2007 r. zosta³ z³o¿ony na rêce Pana Ministra wniosek pani Danuty Fojcik, zamiesz-

ka³ej w Rybniku, o wniesienie kasacji w sprawie, sygn. III K2937/02 S¹du Rejonowego w Rybniku. Pani
Fojcik do tej pory nie otrzyma³a ¿adnej odpowiedzi, poza jedn¹, w której zastêpca dyrektora Biura Postê-
powania S¹dowego, pani Danuta Bater, stwierdzi³a, ¿e pomimo ¿¹dañ s¹d nie nades³a³ akt sprawy.

Uwa¿amy, ¿e zignorowanie przez prezesa s¹du rejonowego ¿¹dania ministra sprawiedliwoœci i niena-
des³anie akt nie mo¿e byæ tolerowane, gdy¿ w oczywisty sposób narusza podstawowe zasady uzgodnieñ w
tego rodzaju sprawach.

Pan Minister ma œrodki potrzebne do zdyscyplinowania prezesa za poœrednictwem prezesa s¹du okrê-
gowego, apelacyjnego b¹dŸ Krajowej Rady S¹downictwa i wyci¹gniêcia konsekwencji z tego nagannego i
niczym nieusprawiedliwionego zachowania, które w istocie godzi nie tylko w interes obywatela
sk³adaj¹cego wniosek o wniesienie kasacji, ale równie¿ w dobro wymiaru sprawiedliwoœci.

Z powa¿aniem
Micha³ Ok³a
Piotr Zientarski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Micha³a Ok³ê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Pragnê wyraziæ swoj¹ opiniê na temat reformy programowej w systemie edukacji, a konkretnie mam

na myœli projekty dotycz¹ce szkolnictwa zawodowego, które uwa¿am za kontrowersyjne.
Zwracam szczególn¹ uwagê na fakt, i¿ edukacja ma s³u¿yæ potrzebom gospodarki i rynek pracy ocze-

kuje odpowiednio przygotowanych pracowników. Mo¿na to osi¹gn¹æ poprzez odpowiednio ukierunko-
wany i zorganizowany system edukacji, w którym du¿y nacisk k³adzie siê na odpowiednio du¿¹ liczbê go-
dzin praktycznych.

W zwi¹zku z tym jestem zaskoczony zawartymi w reformie programowej s³owami u¿ytymi w opisie ab-
solwenta szko³y zasadniczej zawodowej: „…wykszta³cenie ogólne umo¿liwia transformacjê wiedzy zawo-
dowej od stanowiska do stanowiska pracy, przechodzenie z jednej technologii produkcji na inn¹, bardziej
nowoczesn¹…”. Sformu³owanie to oznacza, ¿e problem braku dostatecznych umiejêtnoœci zawodowych
u absolwentów szkó³ zawodowych nie bêdzie w najbli¿szej przysz³oœci rozwi¹zany, poniewa¿ system na-
uki bêdzie ukierunkowany na zwiêkszenie liczby godzin teoretycznych.

W tym miejscu pragnê przypomnieæ reformy pana Handkego, w ramach których wiedza ogólna i li-
ceum profilowane mia³y byæ rozwi¹zaniem wszystkich problemów, tymczasem doprowadzi³y do sytuacji,
w której absolwenci liceów profilowanych s¹ g³ównymi osobami na listach bezrobotnych, a przedsiêbior-
cy nie mog¹ zatrudniæ odpowiednio wyszkolonych fachowców. Nowa reforma mo¿e sprawiæ, ¿e powy¿sza
sytuacja siê powtórzy, dlatego pragnê przypomnieæ, ¿e przyszli pracodawcy oczekuj¹ absolwentów jak
najlepiej przygotowanych i takie cele powinien realizowaæ system edukacji.

Kolejna kwestia, któr¹ chcê poruszyæ, równie¿ wynika ze sformu³owania zawartego w projekcie refor-
my programowej, ale dotycz¹cego umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego. W myœl tego sfor-
mu³owania umowê tak¹ pracodawcy bêd¹ mogli zawieraæ dopiero od drugiej klasy szko³y zawodowej.
W tym miejscu nale¿y wspomnieæ o tym, i¿ jest ona nieakceptowana przez pracodawców i w¹tpliwe s¹ re-
alia jej wykonalnoœci.

Ju¿ dziœ apelujê do Pani Minister o przemyœlenie powy¿szych kwestii i podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych
ku poprawie wspomnianej sytuacji.

Z powa¿aniem
Micha³ Ok³a

17. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 sierpnia 2008 r.
212 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 17. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Micha³a Ok³ê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o zainteresowanie siê problematyk¹ handlu obwo-

Ÿnego, poniewa¿ nadal obowi¹zuje rozporz¹dzenie ministra przemys³u i handlu z dnia 25 paŸdziernika
1994 r., które ustala procedury handlu przewoŸnego, a niektóre uregulowania prawne w tym zakresie
zdezaktualizowa³y siê.

Taki rodzaj dzia³alnoœci jest nieograniczony i nieobjêty rozliczeniem fiskalnym, a w zwi¹zku z ni¿szymi
kosztami jest zdecydowanie bardziej rentowny ani¿eli handel stacjonarny. Handel obwoŸny w odró¿nie-
niu od handlu stacjonarnego nie przechodzi regularnych kontroli sanitarnych, przez co stwarza du¿e za-
gro¿enie, jeœli chodzi o warunki higieniczne.

£¹czê wyrazy szacunku
Micha³ Ok³a
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Owczarka

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W 2009 r. bêdziemy obchodziæ siedemdziesi¹t¹ rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej. Dotychczas

uwa¿ano, ¿e wojna rozpoczê³a siê 1 wrzeœnia 1939 r. od zaatakowania Westerplatte, jednak najnowsze
badania historyczne wykaza³y, i¿ o kilka minut wczeœniej przez hitlerowskie bombowce zosta³o zaatako-
wane miasto Wieluñ. W wyniku tego ataku na bezbronne miasto zginê³o co najmniej tysi¹c dwieœcie sze-
œædziesi¹t osób.

W dniu 1 wrzeœnia 2009 r. Sejmik Województwa £ódzkiego, Rada Powiatu i Rada Miejska w Wieluniu
zamierzaj¹ zorganizowaæ centralne obchody siedemdziesi¹tej rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej pod
has³em „Wieluñ miastem pokoju i pojednania”, z udzia³em miêdzy innymi prezydenta RP, w³adz Unii Eu-
ropejskiej, przedstawicieli Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orêdowników Pokoju. Jednym z
g³ównych punktów obchodów bêdzie ods³oniêcie pomnika „Wieczna mi³oœæ” autorstwa Wojciecha Siud-
maka.

W zwi¹zku z tym proszê Pana Ministra o umieszczenie w planie emisyjnym Poczty Polskiej na przysz³y
rok serii znaczków pocztowych poœwiêconych rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej, tragedii w Wieluniu,
a tak¿e historii miasta, które w bie¿¹cym roku obchodzi siedemset dwudziest¹ pi¹t¹ rocznicê nadania
praw miejskich.

£¹czê wyrazy szacunku
Andrzej Owczarek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Samochodowy ruch tranzytowy w Polsce odbywa siê g³ównie na drogach kategorii krajowej. Zarz¹dza-
nie ruchem na tych drogach le¿y w gestii Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, z
wyj¹tkiem odcinków po³o¿onych w miastach na prawach powiatów, gdzie za zarz¹dzanie ruchem odpo-
wiada prezydent miasta. W naszym kraju wiele miast nie ma obwodnic, drogi krajowe przebiegaj¹ przez
nie i ruch tranzytowy powoduje spore utrudnienia w ¿yciu ich mieszkañców. W ostatnim okresie poja-
wiaj¹ siê coraz liczniejsze inicjatywy w³adz samorz¹dowych, maj¹ce na celu ograniczenie przejazdu sa-
mochodów ciê¿arowych na drogach krajowych w granicach miast. W szczególnoœci przejawia siê to
w próbach wprowadzania zakazu ruchu ciê¿arówek w porze nocnej, co w przypadku powszechnego bra-
ku innej odpowiedniej zamiennej drogi prowadzi do wstrzymania ruchu tirów.

W zwi¹zku z tym, i¿ zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
minister w³aœciwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad zarz¹dzaniem ruchem drogowym na dro-
gach krajowych, proszê o wyjaœnienie ile, gdzie i w jakim zakresie na skutek dzia³añ prezydentów miast
na prawach powiatów oraz innych prezydentów (burmistrzów) miast obowi¹zuje w tej chwili ograniczeñ
(zakazów) poruszania siê samochodów ciê¿arowych po drogach krajowych przebiegaj¹cych przez miasta.
Ponadto proszê o udzielenie odpowiedzi, czy podejmowane by³y przez organy administracji rz¹dowej
dzia³ania maj¹ce na celu zniesienie tych¿e zakazów (ograniczeñ) oraz czym one siê zakoñczy³y. Proszê
równie¿ o wyjaœnienie, jakie czynnoœci podejmowane by³y przez Pana Ministra w ramach nadzoru nad
zarz¹dzaniem ruchem na drogach krajowych w okresie ostatniego roku, a w szczególnoœci czy by³y podej-
mowane czynnoœci okreœlone w art. 10 ust. 10 wymienionej ustawy.

Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Z informacji prasowych zamieszczanych w lipcu bie¿¹cego roku w podlaskiej prasie wynika, ¿e na zle-
cenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zakoñczone zosta³y przez firmê Scott Wilson prace
nad raportem w sprawie przebiegu drogi ekspresowej Via Baltica, bêd¹cej europejskim korytarzem
transportowym ³¹cz¹cym Helsinki z Warszaw¹. Ponadto z mediów mo¿na by³o siê dowiedzieæ, ¿e raport
rekomenduje wariant tej drogi przebiegaj¹cy przez województwo podlaskie wzd³u¿ osi £om¿a – E³k –
Suwa³ki. W zwi¹zku z tym proszê o wyjaœnienie:

— jakie faktycznie wnioski dotycz¹ce przebiegu tego korytarza transportowego wynikaj¹ z opracowa-
nego raportu,

— jak¹ rolê bêdzie odrywa³ ten raport przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji drogi Via Baltica w woje-
wództwie podlaskim,

— jaki zak³adany jest harmonogram dalszych prac zwi¹zanych z realizacj¹ tego korytarza transporto-
wego w województwie podlaskim,

— w razie przyjêcia wniosków odnoœnie do przebiegu drogi Via Baltica wzd³u¿ osi £om¿a – E³k –
Suwa³ki, jaki to mo¿e mieæ wp³yw na istniej¹cy obecnie program modernizacji dróg krajowych w woje-
wództwie podlaskim, w szczególnoœci na dostosowanie drogi krajowej nr 8 do standardów drogi ekspre-
sowej?

Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na œwiecie ¿yje ogromna diaspora polska, która œle do kraju urodzenia nie tylko pieni¹dze, ale i propo-

zycje wspó³pracy. Wielokrotnie zadajê sobie pytanie, jak wykorzystaæ ten potencja³. Polska powoli otwie-
ra siê na œwiat, ale czy równie¿ na Poloniê? Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne stanowi¹
pierwsz¹ liniê kontaktów Polaków z ojczyzn¹. Do tych polskich placówek zg³aszaj¹ siê rodacy z wieloma
ró¿nymi problemami. I to w³aœnie tam otwarcie i ¿yczliwoœæ powinny byæ najbardziej widoczne.

Z proœb¹ o pomoc w przywróceniu obywatelstwa polskiego zwróci³ siê do mnie pan Stanis³aw Chmura
zamieszka³y w Palm Coast USA, 9 Pittman Drive, Floryda 32164-480.

Stanis³aw Chmura urodzi³ siê 30 marca 1932 r. w Sab³onowie-Orzechówku, powiat W¹brzeŸno, woje-
wództwo kujawsko-pomorskie (dawne bydgoskie). Bêd¹c dzieckiem, mieszka³ z rodzicami w Podzamku
Golubskim, ulica S³uchajska 45. W czasie wojny, mimo m³odego wieku, by³ wiêŸniem obozu w Potulicach
i robotnikiem przymusowym w maj¹tku w Strzelewie ko³o Nak³a. Po wojnie ukoñczy³ filozofiê w Wy¿szym
Seminarium Duchownym we W³oc³awku. Do USA wyjecha³ wraz z matk¹ w 1966 r. Tam, po ukoñczeniu
seminarium duchownego, w 1970 r. otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie i rozpocz¹³ pos³ugê duszpastersk¹.
Obecnie ze wzglêdu na stan zdrowia jest na emeryturze.

W 1975 r. ksi¹dz Stanis³aw Chmura zgodnie z decyzj¹ konsula generalnego RP w Nowym Jorku
nr 32/1334/69 otrzyma³ zezwolenie na zmianê obywatelstwa polskiego na obywatelstwo Stanów Zjedno-
czonych Ameryki. Bêd¹c proboszczem w parafii œwiêtego Józefa w Clifton Forge w Virginii, by³ kapelanem
dla uchodŸców z Polski. Jako kapelan polonijny przez kilkanaœcie lat s³u¿y³ wsparciem duchowym i ma-
terialnym, nigdy nie przestaj¹c byæ Polakiem.

Od 1998 r. ksi¹dz Stanis³aw Chmura za poœrednictwem ambasady polskiej w Waszyngtonie podejmo-
wa³ bezskutecznie starania o przywrócenie polskiego obywatelstwa. Popieram te starania i proszê Pana
Ministra o pomoc i podjêcie skutecznych dzia³añ pomocnych w przywróceniu polskiego obywatelstwa
ksiêdzu Stanis³awowi Chmurze.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Jadwigê Rotnick¹
wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z gor¹c¹ proœb¹ o pozytywne rozpatrzenie z³o¿onego w ministerstwie

wniosku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dotyczy on ujêcia w planach inwestycyjnych budowy
pawilonu kardiochirurgii dzieciêcej i kardiologii wraz z oddzia³ami kardiologii wad wrodzonych doros³ych
i torakochirurgii dzieciêcej.

Nasza proœba wynika z oceny sytuacji, jakiej dokonaliœmy w trakcie rozmów ze œrodowiskiem nauko-
wym Szpitala Klinicznego imienia Karola Jonschera UM w Poznaniu oraz z licznymi pacjentami kliniki,
szukaj¹cymi pomocy w ratowaniu zdrowia i ¿ycia swoich dzieci.

Kardiochirurgia dzieciêca i kardiologia dzieciêca wspomnianego szpitala klinicznego obs³uguje trzy
województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie, czyli obszar zamieszkany przez szeœæ i pó³
miliona ludnoœci. Ma ona najgorsze warunki lokalowe ze wszystkich kardiologii i kardiochirurgii dzieciê-
cych w Polsce. Brakuje podstawowych, niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania oddzia³ów po-
mieszczeñ: izolatek na oddziale OIOM kardiochirurgii, magazynu podrêcznego leków, magazynu sprzê-
tu, odrêbnego magazynu bielizny czystej oraz brudnej, dy¿urek lekarskich, pomieszczeñ socjalnych, sal
seminaryjnych. Oddzia³ kardiochirurgii powsta³ po podzieleniu innego oddzia³u i ma charakter prowizo-
ryczny.

Klinika kardiochirurgii wykonuje równie¿ operacje torakochirurgiczne u dzieci, których liczba jest
ograniczona ze wzglêdu na brak miejsca i liczbê pilnych zabiegów kardiochirurgicznych dzieciêcych.
W kolejce oczekuje ponad osiemdziesiêcioro dzieci, a czas oczekiwania na operacjê przekracza pó³ roku.

Warto równie¿ wspomnieæ o tym, i¿ zwiêksza siê liczba noworodków i niemowl¹t ze z³o¿onymi wadami
serca, co powoduje wiêksze obci¹¿enie OIOM. Dzieci te wymagaj¹ d³u¿szego leczenia.

Nie s¹ tak¿e spe³nione normy powierzchni na jedno ³ó¿ko szpitalne, szczególnie na OIOM. Niemo¿liwa
jest te¿ tak zwana opieka rodzicielska. Kardiologia dzieciêca i kardiochirurgia dzieciêca dzia³aj¹ na od-
dzia³ach w formie rozproszonej, liczne pracownie i oddzia³y znajduj¹ siê w ró¿nych odleg³ych czêœciach
szpitala. Zajmuj¹ powierzchniê, która jest niewystarczaj¹ca. Szczup³oœæ powierzchni powoduje, ¿e nie-
mo¿liwe jest zwiêkszenie liczby wykonywanych operacji kardiochirurgicznych a tak¿e niezbêdne rozsze-
rzenie dzia³alnoœci oddzia³ów o pe³noprofilow¹ torakochirurgiê dzieciêc¹, kardiologiê i kardiochirurgiê
doros³ych po operacjach wad wrodzonych serca (GUCH).

Mimo tak trudnych warunków Oddzia³ Kardiochirurgii Dzieciêcej Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu
wykonuje wiêcej operacji ni¿ inne oddzia³y tego typu (np. dwieœcie piêædziesi¹t szeœæ operacji w roku
2007).

Na rzecz rozbudowy oddzia³u kardiochirurgii dzieciêcej w Klinice UM w Poznaniu dzia³a tak¿e Stowa-
rzyszenie „Nasze Serce”, organizacja po¿ytku publicznego, która zadeklarowa³a wsparcie tej inwestycji
kwot¹ l miliona z³.

Z powa¿aniem
Jadwiga Rotnicka
Stanis³aw Iwan
Piotr Zientarski
Gra¿yna Sztark
Henryk WoŸniak
Piotr Gruszczyñski
Mieczys³aw Augustyn
Piotr G³owski

17. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 sierpnia 2008 r.
218 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 17. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Sadowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 paŸdziernika 2007 r. w sprawie SK 7/06 – DzU nr 204

poz. 1482 – orzek³, i¿ art. 135 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych
jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazany przepis traci moc obo-
wi¹zuj¹c¹ z up³ywem osiemnastu miesiêcy od dnia og³oszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospo-
litej Polskiej, które to og³oszenie nast¹pi³o w dniu 5 listopada 2007 r.

Na marginesie zauwa¿yæ nale¿y, i¿ Trybuna³ Konstytucyjny w postanowieniu z dnia 30 paŸdziernika
2006 r. w sprawie S 3/06 sygnalizowa³ Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej koniecznoœæ rozwa¿enia podjê-
cia inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie unormowania systemu powo³ywania osób sprawuj¹cych
w³adzê s¹downicz¹ tak, aby zapewniæ pe³n¹ realizacjê konstytucyjnych standardów prawa do s¹du.

W zwi¹zku z wyrokiem konieczne sta³o siê okreœlenie nowego modelu powo³ania na stanowisko sêdzie-
go. Rozwi¹zanie wskazanej kwestii ma na celu – jak zosta³o to podkreœlone w uzasadnieniu – przygotowa-
ny przez ministra sprawiedliwoœci i przyjêty przez Radê Ministrów w dniu 5 sierpnia 2008 r. projekt usta-
wy o Krajowej Szkole S¹downictwa i Prokuratury.

Analiza projektu tej ustawy we wskazanym zakresie prowadzi do wniosku, i¿ warunki mianowania na
stanowisko sêdziego s¹du rejonowego zosta³y okreœlone odmiennie dla osób, które ukoñczy³y aplikacjê
s¹dow¹ i z³o¿y³y egzamin sêdziowski na zasadach obowi¹zuj¹cych przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy i
po tym dniu.

Ze wzglêdu na to konieczna jest odpowiedŸ na pytanie: jakie wzglêdy sta³y siê podstaw¹ odmiennego
okreœlenia wskazanych warunków?

Podkreœlenia wymaga to, i¿ Krajowa Rada S¹downictwa, która w myœl art. 186 ust. 1 Konstytucji RP
stoi na stra¿y niezale¿noœci s¹dów i niezawis³oœci sêdziów, w dniu 12 czerwca 2008 r. negatywnie zaopi-
niowa³a projekt ustawy o Krajowej Szkole S¹downictwa i Prokuratury.

Z powa¿aniem
S³awomir Sadowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Sadowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister o przyspieszenie terminu wydania œwiadectw dojrza³oœci dla uczniów,

którym uda siê zdaæ egzamin poprawkowy. Problem tego terminu jest bardzo powa¿ny, poniewa¿ po-
prawka z matury zosta³a wyznaczona na 26 sierpnia. Uczelnie publiczne koñcz¹ rekrutacjê 15 wrzeœnia i
dopiero 22 wrzeœnia 2008 r. uczniowie, którym uda siê zdaæ egzamin poprawkowy, dostan¹ œwiadectwa.
Z tego wynika, ¿e maturzystom, którzy zdadz¹ egzamin poprawkowy, w zasadzie zostan¹ do wyboru tylko
szko³y prywatne, gdzie czesne jest wysokie. Skutkuje to tym, ¿e znaczna czêœæ maturzystów bêdzie mia³a
roczn¹ przerwê w nauce ze wzglêdu na op³aty b¹dŸ chêæ studiowania na uczelni publicznej na ulubionym
kierunku studiów.

Z dostêpnych danych wynika, ¿e do egzaminu poprawkowego przyst¹pi oko³o piêædziesiêciu tysiêcy
maturzystów. Zak³adam, ¿e wiêkszoœæ zdaj¹cych uzyska wymagane ponad 30% punktów.

Uwa¿am, ¿e jest jeszcze czas na to, by naprawiæ brak zsynchronizowania terminów, szczególnie termi-
nu wydania œwiadectw maturalnych. Uwa¿am tak¿e, ¿e okrêgowe komisje egzaminacyjne s¹ w stanie
wczeœniej sprawdziæ, zweryfikowaæ i wydrukowaæ œwiadectwa. Warto te¿ zastanowiæ siê nad przesuniê-
ciem terminu rekrutacji na uczelnie publiczne.

W imieniu m³odych ludzi, którym nie powiod³o siê na tegorocznej maturze, a teraz musz¹ p³aciæ drugi
raz za b³êdy innych, proszê Pani¹ Minister o interwencjê w przedstawionej sprawie.

Z szacunkiem
S³awomir Sadowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Sadowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Zakoñczy³ siê proces formalnych konsultacji spo³ecznych dla projektu „Strategia rozwoju I Pan-Euro-

pejskiego Korytarza Transportowego Via Baltica (Warszawa – Budzisko) Czêœæ I: Korytarz Drogowy”. Kon-
sultacje prowadzi³a firma Scott Wilson Ltd., dzia³aj¹c w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad. Przeprowadzone analizy wskazuj¹ jednoznacznie, i¿ najbardziej korzystny jest wariant 42
prowadz¹cy z Budziska do Suwa³k, E³ku, Grajewa, £om¿y, Ostrowi Mazowieckiej i Warszawy. Wariant
ten uzyska³ najlepsze wyniki w kryteriach ocen, jakim poddawane by³y wszystkie planowane warianty
przebiegu. Najlepsze wyniki wymieniony wariant 42 uzyska³ w ocenach sieciowej i ruchowej. W ocenie
efektywnoœci ekonomicznej znalaz³ siê na drugim miejscu.

Równie¿ ze wzglêdu na kryteria ekologiczne za najmniej konfliktowy uznano wariant 42. Pozwala on na
ominiêcie obszarów chronionych w pó³nocno-wschodniej Polsce (Dolina Rospudy, Puszcza Augustow-
ska i Knyszyñska, Dolina Biebrzy).

W zwi¹zku z tym zasadne jest poparcie tego wariantu trasy. Przyczyni siê to do rozwoju gospodarczego
wschodniej czêœci Warmii i Mazur. Nasz region nie posiada dobrego po³¹czenia z centraln¹ Polsk¹ i Litw¹,
a istniej¹cy stan infrastruktury drogowej jest z³y. Utrudnia to sprawn¹ i szybk¹ komunikacjê, co ma
wp³yw na bezpieczeñstwo w ruchu drogowym.

Bardzo wa¿ny jest równie¿ fakt, i¿ przebieg drogi w wariancie 42 omija bezcenne przyrodniczo obszary
Natury 2000.

Proszê Pani¹ Minister o poparcie wspomnianego wariantu trasy.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Sadowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Sidorowicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Panie Ministrze!
Na dy¿ur senatorski zg³osi³ siê m¹¿ pani Wandy Szurka³o, zamieszka³ej 4, 1e Rousseau de la Goutte,

90200 Lepuix-Gy Francja, który przedstawi³ sprawê stosowania mniej korzystnych przepisów unijnych
przez Polskê wobec osób, które uprawnienia emerytalne uzyska³y na podstawie sta¿u pracy w Polsce i we
Francji. Te przepisy nie powinny byæ stosowane wobec tych pañstw, które s¹ zwi¹zane umowami miêdzy-
narodowymi. Konwencja polsko-francuska z 1948 r. z modyfikacjami jest korzystniejsza dla zaintereso-
wanych emigrantów, w tym dla p. Szurka³o, dlatego zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wyjaœnie-
nie, czy w³aœciwe jest postêpowanie ZUS jako instytucji naliczaj¹cej, nieuwzglêdniaj¹ce obowi¹zywania
umowy polsko-francuskiej.

Z wyrazami szacunku
W³adys³aw Sidorowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Skorupê

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Szanowny Panie Marsza³ku!
W oœwiadczeniu z³o¿onym w dniu 5 czerwca 2008 r. podnios³em niezwykle wa¿n¹, jak siê okazuje,

sprawê dotycz¹c¹ oœwiadczeñ maj¹tkowych sk³adanych przez osoby publiczne. Tak jak przewidywa³em,
w zakresie oœwiadczeñ maj¹tkowych panuje po prostu ba³agan. Sprawê tê reguluje, jak wynika z odpo-
wiedzi Ministerstwa Finansów na moje oœwiadczenie, co najmniej osiem ustaw, przy czym ka¿da z nich
mo¿e w odmienny sposób regulowaæ zakres sk³adanych oœwiadczeñ! W konsekwencji na przyk³ad
pos³owie, senatorowie, radni, pracownicy samorz¹dowi musz¹ okreœlaæ nie tylko iloœæ, ale i wartoœæ swo-
jego maj¹tku, bior¹c za to pe³n¹ odpowiedzialnoœæ wynikaj¹c¹ z przepisów karnych, a kontroluj¹cy nasze
oœwiadczenia maj¹tkowe pracownicy urzêdów kontroli skarbowych czy nawet wiceminister odpowie-
dzialny za pracê tych urzêdów nie musz¹ wyceniaæ swojego maj¹tku i jedynie wskazuj¹, jaki maj¹tek po-
siadaj¹.

Panie Marsza³ku! Po przedstawieniu tej sprawy proszê o rozwa¿enie przygotowania przez nasz¹ Izbê
nowelizacji ustaw w zakresie sk³adanych oœwiadczeñ maj¹tkowych, bo jest dla mnie oczywiste, ¿e wzory
tych oœwiadczeñ winny byæ jednolite. Tak wiêc albo wszyscy sk³adamy oœwiadczenia maj¹tkowe z wycen¹
posiadanych nieruchomoœci, albo wszyscy sk³adamy jedynie oœwiadczenia o posiadanym maj¹tku, bez
koniecznoœci jego wyceniania.

Tadeusz Skorupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

W styczniu bie¿¹cego roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska Andrzej Markowiak z³o¿y³
na rêce prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska rezygnacjê z zajmowanego stanowiska. Dymisja zosta³a
przyjêta. Jako przyczynê swojej decyzji pan Andrzej Markowiak poda³ wzglêdy osobiste, jednak media do-
nosi³y, i¿ powodem dymisji by³y tak zwane problemy lustracyjne.

Do zakresu dzia³ania ministra Andrzeja Markowiaka nale¿a³y sprawy ochrony klimatu, w tym priory-
tetowe dla polskiej gospodarki sprawy dotycz¹ce rozdzia³u uprawnieñ do emisji CO2 pomiêdzy polskie
przedsiêbiorstwa. W chwili obecnej w tak istotnych sprawach z punktu widzenia gospodarki i œrodowiska
istnieje ogromny chaos, gdy¿ w resorcie œrodowiska nie ma w najwy¿szym kierownictwie osoby, która w
sposób kompetentny i rzetelny – tak jak czyni³ to minister Markowiak – zajmowa³aby siê tymi sprawami.
Œwiadcz¹ o tym liczne doniesienia mediów oraz wyst¹pienia przedstawicieli Ministerstwa Œrodowiska w
parlamencie.

Zdumiewaj¹cy jest tak¿e fakt, ¿e do chwili obecnej rz¹d RP nie mo¿e poradziæ sobie z projektem nowego
rozporz¹dzenia w sprawie Krajowego Planu Rozdzia³u Uprawnieñ. Powszechnie wiadomo, ¿e wielu
przedsiêbiorców ma powa¿ny problem zwi¹zany z brakiem mo¿liwoœci utrzymywania bezpoœrednich
kontaktów w sprawie rozdzia³u uprawnieñ do emisji z w³adzami resortu œrodowiska.

Sprawa ta jest niezwykle istotna, poniewa¿ rozdzia³ uprawnieñ pomiêdzy polskie przedsiêbiorstwa bu-
dzi wiele kontrowersji z powodu niedostatecznej liczby uprawnieñ przyznanych Polsce przez Komisjê Eu-
ropejsk¹. Brak odpowiedniej liczby uprawnieñ do emisji CO2 spowodowaæ mo¿e obni¿enie wzrostu go-
spodarczego, zwiêkszenie bezrobocia i zmniejszenie konkurencyjnoœci polskiej gospodarki na okres wie-
lu lat. Z tego powodu decyzja Komisji Europejskiej w tej sprawie zosta³a zaskar¿ona przez rz¹d RP kiero-
wany przez pana premiera Jaros³awa Kaczyñskiego do S¹du Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich.

Wobec takiej perspektywy brak informacji o osobie z kierownictwa resortu odpowiedzialnej za wy¿ej
wymienione sprawy œwiadczy o lekcewa¿¹cym traktowaniu przez obecny rz¹d spraw dotycz¹cych pol-
skich przedsiêbiorców, a tak¿e ca³ej sfery zwi¹zanej ze zmianami klimatu i handlem emisjami. Jest to ta-
k¿e bardzo niepokoj¹ce w kontekœcie organizacji przez Polskê wielkiego wydarzenia na skalê œwiatow¹,
jakim jest Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
Kto z kierownictwa resortów gospodarki i œrodowiska jest odpowiedzialny za sprawy zwi¹zane z o-

chron¹ klimatu i emisj¹ CO2?
Czy obecny rz¹d zdaje sobie sprawê z odpowiedzialnoœci, jaka na nim spoczywa w zwi¹zku z koniecz-

noœci¹ podjêcia istotnych w skutkach decyzji gospodarczych? Jaka jest strategia rz¹du w sprawie KPRU?
Jak rz¹d zamierza wykorzystaæ i kontynuowaæ sukces rz¹du Jaros³awa Kaczyñskiego, jakim jest przy-

znanie Polsce organizacji XIV Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej? Bardzo proszê o podanie kon-
kretnych dzia³añ.

Dlaczego rz¹d Donalda Tuska nie wykorzystuje wysokiej pozycji Polski na arenie œwiatowej w spra-
wach klimatycznych, wypracowanej przez poprzedniego ministra œrodowiska, profesora doktora habili-
towanego Jana Szyszkê?

Jak rz¹d planuje wykorzystaæ ogromne osi¹gniêcia Polski w ograniczeniu efektu cieplarnianego? Cho-
dzi o znacz¹ce zmniejszenie emisji CO2 w porównaniu do roku bazowego.

Z powa¿aniem
Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

30 maja 2008 r. w „Naszym Dzienniku” ukaza³a siê informacja na temat nadzwyczajnego niedzielnego
wyjazdu w³adz Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej do oddalonej od War-
szawy o ponad 300 km miejscowoœci Tuchów na spotkanie z nowym prowincja³em redemptorystów oj-
cem Ryszardem Bo¿kiem.

Proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
— czy faktycznie w³adze Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej odby³y wi-

zytê u prowincja³a redemptorystów w Tuchowie,
— kto z w³adz i pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej

uczestniczy³ w spotkaniu,
— czy by³ to wyjazd s³u¿bowy i kto pokry³ koszty wyjazdu w³adz funduszu,
— kto podpisa³ delegacjê na wyjazd,
— kto by³ inicjatorem niedzielnego wyjazdu, kto z kierownictwa Ministerstwa Œrodowiska lub Narodo-

wego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej by³ pomys³odawc¹ tego wyjazdu,
— czego dotyczy³a rozmowa kierownictwa NFOŒiGW z ojcem prowincja³em,
— czy zosta³o sporz¹dzone pisemne sprawozdanie z tego wyjazdu,
— w jakim trybie i na jakiej podstawie zosta³a rozwi¹zana umowa o dofinansowanie badañ geotermal-

nych oraz kto z w³adz funduszu podpisa³ wypowiedzenie umowy?

Z powa¿aniem
Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W nawi¹zaniu do wyst¹pieñ przedstawicieli inspekcji sanitarnej proszê o przedstawienie za³o¿eñ od-
noœnie do planowanych zmian w niektórych ustawach w zwi¹zku ze zmianami w organizacji i podziale za-
dañ administracji publicznej w województwie, dotycz¹cych funkcjonowania Pañstwowej Inspekcji Sani-
tarnej.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

17. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 sierpnia 2008 r.
226 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 17. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Proszê o podanie informacji dotycz¹cych funkcjonowania grup producenckich w naszym kraju,
a w szczególnoœci tego, jakie zmiany resort rolnictwa planuje wprowadziæ w przepisach reguluj¹cych
funkcjonowanie i wsparcie finansowe grup producenckich. Czy planowane s¹ tak¿e dzia³ania upo-
wszechniaj¹ce i promuj¹ce tê formê wspó³pracy rolników i producentów rolnych?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
W nawi¹zaniu do licznych zapytañ przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ w sektorze transportu,

proszê Pani¹ Minister o podanie informacji, w których programach operacyjnych przedsiêbiorcy pro-
wadz¹cy dzia³alnoœæ w sektorze transportu mog¹ ubiegaæ siê o dofinansowanie zakupu œrodków trans-
portu.

W szczególnoœci proszê o odpowiedŸ, czy takie projekty mog¹ byæ finansowane w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzia³anie „Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej” lub
dzia³anie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw”, lub te¿ w ramach regionalnych programów opera-
cyjnych i dzia³ania dotycz¹cego rozwoju przedsiêbiorczoœci.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Gra¿ynê Sztark

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z korespondencj¹ otrzyman¹ od wojewody zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia po-

mocy i wsparcia dzia³añ maj¹cych na celu z³agodzenie ogromnych strat w gospodarstwach rolnych – spo-
wodowanych nadmiernymi opadami atmosferycznymi w kwietniu bie¿¹cego roku, a nastêpnie d³ugo-
trwa³ym okresem wysokich temperatur oraz bezdeszczowym na terenie województwa zachodniopomor-
skiego – zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie pomocy poszkodowanym rolni-
kom. Jestem przekonana, ¿e uwzglêdnienie ró¿nych form pomocy zaproponowanych przez wojewodê za-
chodniopomorskiego oraz propozycji zespo³u konsultacyjnego do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów
wiejskich, sformu³owanych na posiedzeniu w dniu 9 lipca bie¿¹cego roku, umo¿liwi rozwi¹zanie tego
problemu, istotnego dla wielu rodzin rolników.

Panie Ministrze! Bior¹c pod uwagê warunki pracy i obecn¹ sytuacjê w rolnictwie, dziedzinie tak dobrze
znanej Panu Ministrowi, mam nadziejê, ¿e moje oœwiadczenie znajdzie pe³ne zrozumienie, a program po-
mocy zostanie szybko uruchomiony oraz zostan¹ wypracowane dzia³ania systemowe.

Gra¿yna Anna Sztark
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Uprzejmie zwracam siê z zapytaniem w dwóch kwestiach, które zaznaczaj¹ swoje istnienie w sferze

prawa pracy w funkcjonowaniu urzêdów oraz instytucji pañstwowych i samorz¹dowych, a tak¿e przed-
siêbiorstw.

Otó¿ praktyka pokazuje, i¿ orzeczenia lekarskie o niezdolnoœci do pracy wielokrotnie traktowane s¹
jako metoda przed³u¿ania trwania stosunku pracy b¹dŸ przeciwdzia³ania jego rozwi¹zaniu lub odrocze-
nia go w czasie. Nierzadko dowiadujemy siê, jak to pracownicy czy urzêdnicy zagro¿eni utrat¹ posady,
albo tu¿ po rozwi¹zaniu z nimi stosunku pracy, poddaj¹ siê przeró¿nym terapiom, do których nie mieli
podstaw ani nie mieli prawa mieæ w trakcie pozostawania w zatrudnieniu.

Rodzi siê pytanie, czy istotnie rozwi¹zywanie stosunków pracy funkcjonuje jako katalizator rozwoju
chorób somatycznych, czy te¿ jest to skutek nieefektywnie dzia³aj¹cego systemu profilaktycznej opieki
zdrowotnej. Rozwi¹zania tego problemu, w przekonaniu moim oraz pracodawców, którzy odczuwaj¹ jego
skutki, nale¿y szukaæ w uszczelnieniu zasad wydawania zwolnieñ lekarskich oraz metod ich weryfikacji
w trakcie korzystania przez uprawnionych ze zwolnieñ od pracy z powodu choroby.

Zagadnieniem, które siê z tym wi¹¿e, jest problem, czy racjonalnie uzasadnione s¹ przepisy prawa pra-
cy uzale¿niaj¹ce d³ugoœæ urlopów wypoczynkowych od samego pozostawania w zatrudnieniu, a nie od
rzeczywistego œwiadczenia pracy. Ich skutkiem jest w³aœnie to, ¿e korzystanie ze zwolnieñ lekarskich z
powodu niezdolnoœci do pracy wskutek choroby uznawane jest za nieobci¹¿one zbyt daleko id¹cymi
ujemnymi nastêpstwami w sferze uprawnieñ pracowniczych.

Jestem zdania, ¿e przedstawione tu sprawy wymagaj¹ rozwi¹zañ prawnych, i bêdê rad z mo¿liwoœci
przekazania zainteresowanym pracodawcom, ¿e resort pracy widzi tê potrzebê i podejmuje w tej mierze
niezbêdne kroki.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Docieraj¹ do mnie opisy sytuacji, kiedy uzasadnione jest niezadowolenie spo³eczeñstwa z zasad funk-

cjonowania obwodów ³owieckich. Bierze siê to z tego, i¿ wiele osób spotyka siê z prowadzeniem ³owiectwa
w miejscach, które nie s¹ do tego predestynowane. Z drugiej zaœ strony organy pañstwa i jednostek sa-
morz¹du terytorialnego czêstokroæ pozostaj¹ bezsilne w przypadkach ewidentnego dominowania wzglê-
dów dobra zwierzyny ³ownej w zetkniêciu z prawem ludzi o ochrony ¿ycia i zdrowia oraz mienia.

Jako zainteresowany tymi zagadnieniami bêdê zobowi¹zany za danie mi mo¿liwoœci udzielenia oso-
bom, których te problemy dotykaj¹, odpowiedzi, ¿e Ministerstwo Œrodowiska monitoruje i bada wystêpo-
wanie przes³anek precyzyjniejszego uregulowania zasad wspó³istnienia siedlisk ludzkich oraz urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, zw³aszcza drogowej, w obowi¹zuj¹cym prawie ³owieckim.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Na mocy art. 1 pkt 14 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmia-

nie niektórych innych ustaw – DzU nr 135 poz. 1146 – w art. 92 kodeksu pracy, reguluj¹cym uprawnienia
pracowników do wynagrodzenia za czas niezdolnoœci do pracy w szczególnoœci wskutek choroby, wpro-
wadzony zosta³ dodatkowy paragraf, oznaczony jako 11, w brzmieniu: „§ 11. W pierwszym dniu ka¿dego
okresu niezdolnoœci do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w zwi¹zku z chorob¹ zakaŸn¹, trwaj¹cej
nie d³u¿ej ni¿ 6 dni, pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 pkt 1.”

¯ywot przytoczonej normy okaza³ siê krótki, bowiem ju¿ od 1 stycznia 2004 r., na podstawie art. 1
pkt 26 kolejnej ustawy nowelizuj¹cej kodeks pracy, uchwalonej 14 listopada 2003 r. – DzU nr 213
poz. 2081 – przesta³a ona obowi¹zywaæ.

Trudno nie podaæ w w¹tpliwoœæ racji, które leg³y u podstaw wyeliminowania przepisu mog¹cego mieæ
znaczenie dla motywowania pracowników do nienadu¿ywania przez nich ich uprawnieñ ze szkod¹ dla
pracodawców. Nie wykluczam, ¿e nie wszystkie elementy uchylonego § 11 w art. 92 k.p. siê sprawdzi³y. Na
przyk³ad objêcie t¹ norm¹ tak¿e przypadków odosobnienia z powodu choroby zakaŸnej nie wydawa³o siê
trafne. Dyskutowaæ mo¿na tak¿e, jaki winien byæ wystêpuj¹cy w przedmiotowym rozwi¹zaniu limit krót-
kotrwa³ej niezdolnoœci do pracy. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e przytoczony przepis sprzyja³ eliminowa-
niu niepo¿¹danych zjawisk w sferze dyscypliny pracy. Zwracam siê w zwi¹zku z tym z propozycj¹ rozwa-
¿enia, czy nie wystêpuj¹ przes³anki, by reaktywowaæ omawiany przepis.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Panie Ministrze!
W zwi¹zku z prowadzonymi przez resort œrodowiska pracami nad zmianami ustawy – Prawo o organi-

zmach genetycznie zmodyfikowanych zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Czy rz¹d zamierza zmieniæ „Ramowe stanowisko Polski dotycz¹ce organizmów genetycznie zmodyfi-

kowanych” przyjête przez Radê Ministrów w marcu 2006 r.? Pytanie jest zasadne, poniewa¿ w tym stano-
wisku wyraŸnie stwierdza siê, i¿ „Polska jest przeciwna uwolnieniu do œrodowiska GMO nawet w celach
doœwiadczalnych”, tymczasem w projekcie ustawy zawarto przepisy umo¿liwiaj¹ce operatorom uwolnie-
nie do œrodowiska naturalnego takich organizmów. Jest to zatem nielogiczne i œwiadczy, ¿e rz¹d nie za-
mierza respektowaæ dalej tego stanowiska.

2. Czy ministerstwo zamierza podj¹æ dzia³ania w zakresie wyeliminowania zasiewów GMO, które s¹
niezgodne z prawem? Jeœli tak, to w jaki sposób?

Proszê Pana Ministra o odpowiedzi na te pytania

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o uœciœlenie odpowiedzi na moje oœwiadczenie senatorskie

z³o¿one na piêtnastym posiedzeniu Senatu w dniu 15 lipca bie¿¹cego roku w sprawie eksternistycznych
kursów rolniczych. Otó¿ oœwiadczenie dotyczy³o problemu beneficjentów Sektorowego Programu Opera-
cyjnego – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ¯ywnoœciowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
2004–2006 w zakresie dzia³ania 1.2. „U³atwianie startu m³odym rolnikom”, czyli tak zwanych m³odych
rolników, a tak¿e braku mo¿liwoœci uzyskania przez nich kwalifikacji rolniczych, a nie przyczyn wprowa-
dzenia nowego systemu egzaminów eksternistycznych.

W zwi¹zku z tym ponownie pragnê zwróciæ siê do Pani Minister z zapytaniem, dok³adniej opisuj¹c za-
istnia³y problem.

Beneficjent w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie posiada³ wykszta³cenie wy¿sze,
œrednie, zawodowe lub podstawowe uzyskane w systemie oœmioletnim w zawodzie innym ni¿ rolniczy
i zgodnie z rozporz¹dzeniem MRiRW z dnia 22 wrzeœnia 2004 r., aby sprostaæ wymaganiom UE w zakre-
sie kwalifikacji zawodowych uprawniaj¹cych do skorzystania z programu Premia dla M³odych Rolni-
ków, powinien mieæ udokumentowany trzy- lub piêcioletni sta¿ pracy w gospodarstwie. Jednak¿e wielu
beneficjentów nie by³o w stanie udokumentowaæ sta¿u pracy w gospodarstwie i dlatego zobowi¹zywali
siê uzupe³niæ wykszta³cenie w zakresie rolniczym w przeci¹gu piêciu lat od momentu otrzymania dofi-
nansowania. Du¿a czêœæ beneficjentów podejmowa³a wiêc naukê lub by³a ju¿ w trakcie nauki w szkole
dla doros³ych, ale w zawodzie niezwi¹zanym z rolnictwem. Wynika³o to z wielu powodów, miêdzy inny-
mi z ma³ej dostêpnoœci szkó³ o profilu rolniczym na ich terenie, ponadto koszty dojazdu do szko³y prze-
wy¿sza³y koszty trzymiesiêcznego kursu rolniczego, wiêc decydowali siê oni uczêszczaæ do szko³y œred-
niej w ich rejonie, by potem uzupe³niæ kwalifikacje rolnicze podczas kursu. Co wiêcej, w wypadku nie-
których beneficjentów uczêszczanie do piêcioletniego technikum rolniczego wi¹za³oby siê z przekrocze-
niem okresu przewidzianego w umowie o dofinansowanie w ramach programu Premia dla M³odych Rol-
ników.

Rozwa¿my przypadek szczególny. Beneficjent, który nie spe³nia³ warunku wykszta³cenia i zobowi¹za³
siê je uzupe³niæ w przeci¹gu piêciu lat po podpisaniu umowy o dofinansowanie, podpisa³ umowê w maju,
a uczêszczaæ do technikum rolniczego zacz¹³ we wrzeœniu tego samego roku. Oznacza to, ¿e szko³ê uko-
ñczy za piêæ lat w czerwcu, a termin wymagany umow¹ up³ywa w maju. Dlatego te¿ na przyk³ad cztery
lata liceum plus trzy miesi¹ce kursu rolniczego to by³a jedyna mo¿liwoœæ uzyskania kwalifikacji rolnych
w terminie przewidzianym umow¹.

Sprawa dotyczy te¿ w du¿ym stopniu tych beneficjentów programu, którzy przejêli gospodarstwo
rolne, bêd¹c w trakcie nauki w szkole œredniej o profilu innym ni¿ rolniczy. Oznacza to, i¿ w momencie
podpisywania umowy posiadali wykszta³cenie gimnazjalne i zgodnie z rozporz¹dzeniem MRiRW z d-
nia 22 wrzeœnia 2004 r., by sprostaæ wymaganiom UE w zakresie kwalifikacji zawodowych, powinni
udokumentowaæ piêcioletni sta¿ pracy w gospodarstwie. W tym przypadku beneficjent ze wzglêdu na
m³ody wiek nie by³ w stanie udokumentowaæ piêcioletniego sta¿u pracy w gospodarstwie, dlatego te¿
zobowi¹za³ siê uzupe³niæ kwalifikacje rolne w przeci¹gu piêciu lat od momentu otrzymania dofinan-
sowania. Beneficjenci ci, podpisuj¹c umowy o dofinansowanie, mieli w planach ukoñczyæ szko³y po-
nadgimnazjalne o kierunku, który wybrali, zanim otrzymali gospodarstwo i z³o¿yli wnioski o dofinan-
sowanie, a potem chcieli ukoñczyæ kursy zapewniaj¹ce im kwalifikacje zawodowe w zakresie rolni-
czym, by sprostaæ wymaganiom UE. Uzupe³nienie to by³o mo¿liwe dziêki istnieniu kursów rolniczych
nadaj¹cych uprawnienia w zawodzie rolnik.

Jednak¿e w roku 2007, ju¿ po zakoñczeniu naboru wniosków i po podpisaniu umów o dofinansowanie
w ramach programu Premia dla M³odych Rolników, minister edukacji narodowej wprowadzi³ zmiany w
systemie kursów eksternistycznych i tym samym zlikwidowa³ mo¿liwoœæ uzyskania uprawnieñ rolni-
czych w drodze ukoñczenia kursu rolniczego.

W zwi¹zku z powy¿szym pragnê zapytaæ: co w obecnej sytuacji ma zrobiæ beneficjent programu, który
podpisa³ umowê i uzyska³ dofinansowanie w czasie, gdy uzyskanie kwalifikacji rolniczych w ramach kursu
by³o mo¿liwe, a teraz ukoñczy³ szko³ê œredni¹ lub zawodow¹ o innym kierunku ni¿ rolniczy i w obliczu bra-
ku kursów nie zd¹¿y uzupe³niæ wykszta³cenia, nie ze swojej winy, a tak¿e zgodnie z umow¹ bêdzie musia³
zwróciæ dofinansowanie wraz z odsetkami? Czy ministerstwo zaproponowa³o tym ludziom jakieœ rozwi¹za-
nia alternatywne, a jeœli tak, to jakie? Czy te rozwi¹zania uwzglêdniaj¹ presjê czasu, na jak¹ zostali,
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nies³usznie i nie ze swojej winy, nara¿eni beneficjenci programu Premia dla M³odych Rolników, bowiem dla
wielu z nich termin uzupe³nienia wykszta³cenia ju¿ min¹³ albo mija w tym lub przysz³ym roku, a najpóŸniej
w czerwcu 2010 r.?

Proszê zatem Pani¹ Minister o wyjaœnienie tych niezwykle istotnych kwestii.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego

Panie Prezesie!
Z informacji, jakie uzyska³em, Najwy¿sza Izba Kontroli mia³a przeprowadziæ kontrolê dotycz¹c¹ reali-

zacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ¯ywnoœciowego
oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004–2006” w zakresie dzia³ania 1.2. „U³atwienie startu m³odym rolni-
kom”. Chcia³bym zapytaæ, czy kontrola obejmowa³a równie¿ sprawê ewentualnych zwrotów otrzymanej
przez beneficjentów pomocy.

Otó¿ do mojego biura senatorskiego zwrócili siê z proœb¹ o interwencjê beneficjenci programu Premia
dla M³odych Rolników realizowanego w latach 2004–2006. Sprawa dotyczy wykszta³cenia rolniczego,
którego wielu z nich nie posiada³o w chwili podpisywania umowy. Zobowi¹zali siê oni do jego uzupe³nie-
nia w ci¹gu piêciu lat po otrzymaniu dofinansowania. Uzupe³nienie by³o mo¿liwe dziêki istnieniu ekster-
nistycznych kursów nadaj¹cych uprawnienia w zawodzie rolniczym. Jednak¿e ju¿ po zakoñczeniu nabo-
ru wniosków, a nawet po zakoñczeniu podpisywania umów na dofinansowanie w ramach programu Pre-
mia dla M³odych Rolników minister edukacji narodowej zmianami wprowadzonymi ustaw¹ z dnia
11 kwietnia 2007 r. i nowym rozporz¹dzeniem z wrzeœnia 2007 r. zlikwidowa³ mo¿liwoœæ uzyskiwania
uprawnieñ rolniczych w drodze ukoñczenia eksternistycznego kursu rolniczego.

Niestety, nie zosta³o zapewnione ¿adne rozwi¹zanie alternatywne. M³odzi rolnicy, którzy uzyskali dofi-
nansowanie, z przyczyn od nich niezale¿nych nie s¹ w stanie spe³niæ warunku wykszta³cenia, mimo i¿ w
chwili podpisywania umów mieli zapewnion¹ tak¹ mo¿liwoœæ. Teraz, zgodnie z warunkami umowy, bêd¹
zmuszeni do zwrotu otrzymanej pomocy wraz z odsetkami, co jest niesprawiedliwe, bo nie sta³o siê to z ich
winy.

Panie Prezesie, kwestia jest bardzo z³o¿ona i by dok³adniej j¹ wyjaœniæ, precyzyjniej opiszê zaistnia³y
problem na przyk³adach, które zosta³y mi przedstawione.

Otó¿ beneficjenci w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie posiadali wykszta³cenie wy¿-
sze, œrednie, zawodowe lub podstawowe uzyskane w systemie oœmioletnim w zawodzie innym ni¿ rolni-
czy, co oznacza, i¿ zgodnie z rozporz¹dzeniem MRiRW z dnia 22 wrzeœnia 2004 r. by sprostaæ wymaga-
niom UE w zakresie kwalifikacji zawodowych uprawniaj¹cych do skorzystania z programu Premia dla
M³odych Rolników powinni mieæ udokumentowany trzy- lub piêcioletni sta¿ pracy w gospodarstwie. Ale
wielu z nich nie by³o w stanie udokumentowaæ sta¿u pracy w gospodarstwie i dlatego zobowi¹zywali siê
uzupe³niæ wykszta³cenie w zakresie rolniczym w przeci¹gu piêciu lat od momentu otrzymania dofinanso-
wania.

Du¿a czêœæ beneficjentów podejmowa³a naukê w szkole dla doros³ych lub by³a ju¿ w jej trakcie, ale
w zawodzie niezwi¹zanym z rolnictwem. Wynika³o to z wielu powodów, miêdzy innymi z ma³ej dostêpno-
œci szkó³ o profilu rolniczym na ich terenie, czêsto koszty dojazdu do szko³y przewy¿sza³y koszty trzymie-
siêcznego kursu rolniczego, wiêc decydowali siê uczêszczaæ do szko³y œredniej w ich rejonie, by potem
uzupe³niæ kwalifikacje rolnicze na kursie. Co wiêcej, dla niektórych beneficjentów uczêszczanie do piê-
cioletniego technikum rolniczego przekracza³o okres przewidziany w umowie o dofinansowanie w ra-
mach programu Premia dla M³odych Rolników.

Rozwa¿my przypadek szczególny. Beneficjent, który nie spe³nia³ warunku wykszta³cenia i zobowi¹za³
siê je uzupe³niæ w przeci¹gu piêciu lat po podpisaniu umowy o dofinansowanie, podpisa³ umowê w maju,
a uczêszczaæ do technikum rolniczego zacz¹³ we wrzeœniu tego samego roku. Oznacza to, ¿e szko³ê uko-
ñczy³by za piêæ lat w czerwcu, a termin wymagany umow¹ up³ywa³ w maju. Z tego na przyk³ad powodu
cztery lata liceum plus trzy miesi¹ce kursu rolniczego to by³a jedyna mo¿liwoœæ uzyskania kwalifikacji
rolnych w terminie przewidzianym umow¹.

Sprawa dotyczy te¿ tych beneficjentów programu, którzy przejêli gospodarstwo rolne w trakcie nauki w
szkole œredniej o profilu innym ni¿ rolniczy. Oznacza to, i¿ w momencie podpisywania umowy posiadali
wykszta³cenie gimnazjalne i zgodnie z rozporz¹dzeniem MRiRW z dnia 22 wrzeœnia by sprostaæ wymaga-
niom UE w zakresie kwalifikacji zawodowych powinni udokumentowaæ piêcioletni sta¿ pracy w gospo-
darstwie. W tym przypadku beneficjenci ze wzglêdu na m³ody wiek nie byli w stanie udokumentowaæ piê-
cioletniego sta¿u pracy w gospodarstwie, dlatego te¿ zobowi¹zywali siê uzupe³niæ kwalifikacje rolne w
przeci¹gu piêciu lat od momentu otrzymania dofinansowania. Beneficjenci ci, podpisuj¹c umowy o dofi-
nansowanie, mieli w planach ukoñczyæ szko³y ponadgimnazjalne o kierunku, który wybrali, zanim otrzy-
mali gospodarstwo. Z³o¿yli wnioski o dofinansowanie, a potem chcieli ukoñczyæ kursy zapewniaj¹ce im
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kwalifikacje zawodowe w zakresie rolniczym, by sprostaæ wymaganiom UE. Uzupe³nienie to by³o mo¿liwe
dziêki istnieniu kursów rolniczych nadaj¹cych uprawnienia w zawodzie rolnik.

Jednak¿e w roku 2007 r., ju¿ po zakoñczeniu naboru wniosków i po podpisaniu umów o dofinansowa-
nie w ramach programu Premia dla M³Odych Rolników, minister edukacji narodowej wprowadzi³ zmiany
w systemie kursów eksternistycznych i tym samym zlikwidowa³ mo¿liwoœæ uzyskania uprawnieñ rolni-
czych w drodze ukoñczenia kursu rolniczego.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Prezesa z zapytaniem: czy kontrola obejmowa³a tak¿e to zagad-
nienie, a jeœli nie, to czy jest mo¿liwe jej uzupe³nienie w tym zakresie?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

17. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 sierpnia 2008 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 17. posiedzenia Senatu 237



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Ko³odziej-
skiego

Szanowny Panie Prezesie!
Z wielkim zdziwieniem przyjmujemy informacjê o wstrzymaniu przez Zarz¹d Telewizji Polskiej SA pla-

nów budowy siedzib oddzia³ów regionalnych TVP w Gorzowie, £odzi, Kielcach i Olsztynie. Jeszcze
w czerwcu bie¿¹cego roku przedstawiciele Zarz¹du TVP zapewniali, ¿e prace nad nowelizacj¹ ustawy
o radiofonii i telewizji s¹ bez zwi¹zku z planami inwestycyjnymi, które s¹ realizowane zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi procedurami prawnymi wedle uprzednio zatwierdzonych harmonogramów.

Tymczasem, jak wynika z komunikatu prasowego TVP, Zarz¹d postanawia wstrzymaæ realizacjê po-
wy¿szych planów, podaj¹c jako przyczynê plany likwidacji przez Platformê Obywatelsk¹ oddzia³ów TVP
poprzez przekazanie ich samorz¹dom. Ten argument jest nieprawdziwy, zaœ jego u¿ycie daje podstawy,
by stwierdziæ, ¿e motywy decyzji Zarz¹du TVP maj¹ charakter polityczny.

Zwracamy siê do Pana Prezesa o spowodowanie zaniechania stosowania przez Zarz¹d TVP polityczne-
go szanta¿u oraz o konsekwentn¹ realizacjê zatwierdzonych planów!

Z uszanowaniem
Henryk WoŸniak
Andrzej Owczarek
Marek Trzciñski
Ryszard Górecki
Maciej Grubski
Micha³ Ok³a
Krzysztof Kwiatkowski
Stanis³aw Gorczyca
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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 z uprzejm¹ proœb¹ o spowodowanie zbadania przez s³u¿by podleg³e panu ministrowi pra-

wid³owoœci postêpowania komorniczego prowadzonego wobec Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wiel-
kopolskim.

Zmuszony jestem skierowaæ proœbê do pana ministra, albowiem czynnoœci komornicze realizowane w
ci¹gu wielu lat przez komornika rewiru III w stosunku do szpitala budz¹ wielkie spo³eczne emocje wobec
kwestionowania ich prawid³owoœci przez kierownictwo szpitala. Spór toczy siê o dziesi¹tki milionów
z³otych!

Podejmowa³em próby znalezienia rozwi¹zania tego problemu jako przewodnicz¹cy Sejmiku Woje-
wództwa Lubuskiego, a tak¿e jako senator, spotyka³em siê z prezesami S¹du Rejonowego oraz S¹du
Okrêgowego w Gorzowie Wielkopolskim, jednak bezskutecznie. Dodam równie¿, i¿ wobec kontrowersyj-
nego komornika prowadzone s¹ postêpowania przygotowawcze przez organy œcigania, zaœ on sam po tar-
gniêciu siê na w³asne ¿ycie znajduje siê w stanie œpi¹czki.

Panie Ministrze, jestem przekonany, ¿e w tej sprawie ju¿ tylko autorytet ministra sprawiedliwoœci jest
w stanie doprowadziæ do udzielenia ostatecznej odpowiedzi na pytanie, jakie ustami mediów stawia opi-
nia publiczna: czy komornik okrada³ szpital?

Z powa¿aniem
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!
Studiuj¹c raporty roczne przek³adane Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej przez przewodnicz¹cego

Krajowej Rady S¹downictwa czy te¿ prezesa S¹du Najwy¿szego raczej trudno podawaæ w w¹tpliwoœæ tezê,
¿e Rzeczpospolita jest pañstwem prawa. Jednak¿e konfrontacja górnolotnych konstatacji oraz statystyk
z codzienn¹ proz¹ ¿ycia polskiego wymiaru sprawiedliwoœci sprawia, ¿e ta prawda nie jest ju¿ taka oczy-
wista.

Dobre prawo to takie prawo, które jest powszechnie szanowane przez obywateli, a to tylko wówczas
mo¿e mieæ miejsce, gdy jest ono skutecznie egzekwowane przez organy pañstwa do tego powo³ane. W wie-
lu miejscach polskiej prowincji mia³a miejsce spo³eczna demoralizacja wskutek trwaj¹cego d³ugie lata
tolerowania przez organa œcigania przestêpczoœci ludzi bêd¹cych na szczytach lokalnej w³adzy. Wystar-
czy wymieniæ wielkie skandaliczne bezprawie w³adzy – w Piotrkowie, £odzi, Opolu, Gorzowie, a wreszcie
w Olsztynie.

Jeszcze inn¹ kwesti¹ jest opiesza³oœæ postêpowañ przygotowawczych i procesowych. I nie chodzi wcale
o statystykê, wszak ona jest pochodn¹ przyjêtych przez samych sprawozdaj¹cych formalnych kryteriów.
Chodzi o spo³eczn¹ percepcjê efektywnoœci pracy organów sprawiedliwoœci, ona bowiem decyduje o po-
czuciu praworz¹dnoœci w spo³eczeñstwie.

Niech zatem za przyk³ad ilustruj¹cy codzienn¹ praktykê pos³u¿y gorzowska afera ratuszowo-budowla-
na, w której pod zarzutami karnymi stanêli prezydent miasta, jego zastêpca, wojewoda, urzêdnicy
i przedsiêbiorcy – w sumie ponad dwadzieœcia osób. W tej aferze korupcyjnej z 2004 r. zosta³ aresztowany
urzêduj¹cy prezydent miasta. Do dzisiaj jednak, pomimo up³ywu czterech lat, nie rozpocz¹³ siê jeszcze
proces s¹dowy. Nietrudno sobie wyobraziæ, ¿e proces bêdzie trwa³ nie krócej ani¿eli postêpowanie przygo-
towawcze. Jak ³atwo policzyæ, od postawienia zarzutów do prawomocnego skazania mo¿e up³yn¹æ nawet
dziesiêæ lat! Do tego nale¿a³oby przywo³aæ wiele spraw, które ujawniane przez media wiele lat bulwerso-
wa³y opiniê publiczn¹ Gorzowa, przy doœæ biernej postawie organów œcigania.

Czy takie sytuacje buduj¹ w spo³eczeñstwie przekonanie o powszechnej i skutecznej egzekucji praw w
Rzeczypospolitej? Czy to jest praworz¹dna i demokratyczna Rzeczypospolita? Takie pytania codziennie
zadaj¹ media, takie pytania zadaj¹ na dy¿urach senatorskich obywatele.

Doceniaj¹c wysi³ki podejmowane przez Pana Ministra w celu poprawy zastanej sytuacji i bêd¹c prze-
konany, ¿e nie ma kolizji tak presti¿owo traktowanej zasady sêdziowskiej niezawis³oœci z zasad¹ spraw-
noœci organów s¹dowych, pragnê zapytaæ, kiedy rozpocznie siê proces s¹dowy w aferze gorzowskiej oraz
jakie œrodki organizacyjne i prawne zostan¹ podjête, by radykalnie poprawiæ efektywnoœæ podleg³ych
Panu Ministrowi organów.

Z uszanowaniem
Henryk WoŸniak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Wyrowiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Sk³adam oœwiadczenie w sprawie nieruchomoœci na potrzeby s¹downictwa w Toruniu.
Zwróci³ siê do Pana prezydent Torunia, pan Micha³ Zaleski, w sprawie nieruchomoœci na potrzeby wy-

miaru sprawiedliwoœci na terenie miasta Torunia. Miasto od d³u¿szego czasu bezskutecznie zabiega o za-
bezpieczenie na ten cel zabudowanych nieruchomoœci po³o¿onych w Toruniu przy ulicach Bydgoskiej
nr 37–39 i Ks. Kujota 1, bêd¹cych od 2005 r. w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego. Niezgodny z inte-
resem publicznym upór tej ostatniej sprawia, ¿e sprawa tkwi w miejscu.

Zawarta w ostatnim wyst¹pieniu prezydenta Torunia propozycja – pismo WNG.P.72244/7/03 z dnia
21 lipca 2008 r. – sprowadza siê do dokonania zamiany wspomnianych nieruchomoœci na nieruchomoœci
gminy miasta Toruñ po³o¿one przy ulicach Mostowej 30 i Podmurnej 29, aktualnie u¿yczone agendom
S¹du Rejonowego w Toruniu oraz Rodzinnemu Oœrodkowi Diagnostyczno-Konsultacyjnemu
dzia³aj¹cemu przy S¹dzie Okrêgowym w Toruniu. Proponowane do zamiany nieruchomoœci maj¹, zda-
niem w³adz Torunia, porównywalne wartoœci: po 6 milionów z³ ka¿da.

Uwa¿am, ¿e nale¿y doceniæ gest w³adz Torunia zawarty w propozycji zamiany nieruchomoœci. Oczeku-
jê, ¿e zostanie on ¿yczliwie przez Pana przyjêty i spotka siê z takim dzia³aniem pañskiego resortu, które
umo¿liwi dokonanie proponowanej zamiany.

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Wyrowiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Pan Micha³ Zaleski zwróci³ siê do pana prezydenta Torunia w sprawie nieruchomoœci na potrzeby wy-

miaru sprawiedliwoœci na terenie miasta Torunia. Miasto od d³u¿szego czasu bezskutecznie zabiega o za-
bezpieczenie na ten cel zabudowanych nieruchomoœci po³o¿onych w Toruniu przy ulicy Bydgoskiej
37–39 i ulicy ksiêdza Kujota 1, bêd¹cych od 2005 r. w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego. Niezgodny z
interesem publicznym upór tej instytucji sprawia, ¿e sprawa tkwi w miejscu.

Zawarta w ostatnim wyst¹pieniu prezydenta Torunia propozycja – pismo WNG.P.72244/7/03 z dnia
21 lipca 2008 r. – sprowadza siê do dokonania zamiany wymienionych nieruchomoœci na nieruchomoœci
gminy miasta Toruñ po³o¿one przy ulicy Mostowej 30 i ulicy Podmurnej 29, aktualnie u¿yczone agendom
S¹du Rejonowego w Toruniu oraz Rodzinnemu Oœrodkowi Diagnostyczno-Konsultacyjnemu
dzia³aj¹cemu przy S¹dzie Okrêgowym w Toruniu. Proponowane do zamiany nieruchomoœci maj¹, zda-
niem w³adz Torunia, porównywalne wartoœci wynosz¹ce po 6 milionów z³ ka¿da.

Uwa¿am, ¿e nale¿y doceniæ gest w³adz Torunia zawarty w propozycji zamiany nieruchomoœci. Oczeku-
jê, ¿e zostanie on ¿yczliwie przez Pana przyjêty i spotka siê z takim dzia³aniem Pañskiego resortu, które
umo¿liwi dokonanie proponowanej zamiany. Liczê równie¿, ¿e w zaistnia³ej sytuacji ulegnie wreszcie
zmianie stanowisko Agencji Mienia Wojskowego.

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski
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UZUPE£NIENIE

W wyniku przeoczenia w „Sprawozdaniu Stenograficznym z 12. posiedzenia Senatu w dniach 14 i 15 maja
2008 r.” nie zosta³o zamieszczone oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Norberta Krajcego wspólnie z innymi
senatorami. Za zaistnia³e uchybienie bardzo przepraszamy.
Poni¿ej znajduje siê tekst tego oœwiadczenia.

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

wspólnie z innymi senatorami
na 12 posiedzeniu Senatu
w dniu 15 maja 2008 r.

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Urzêdy marsza³kowskie wstrzyma³y nabór i rozstrzygniêcie konkursów na dotacje unijne, t³umacz¹c
to brakiem wytycznych z ministerstwa dotycz¹cych dokumentacji, która by³aby zgodna z prawem unij-
nym, gdy¿ obecnie nasze prawo jest niedostosowane w dziedzinie ochrony œrodowiska do wymagañ Unii
Europejskiej, a nieprawid³owoœci spowodowa³yby zwrot œrodków unijnych.

Brak legislacji, spowodowany niedostosowaniem polskiego prawa w dziedzinie ochrony œrodowiska do
wymagañ Unii Europejskiej, mo¿e spowodowaæ, ¿e tylko województwo opolskie straci 60 milionów euro,
które mo¿na by³oby pozyskaæ ze œrodków pomocowych Unii Europejskiej.

Proszê o poinformowanie mnie o dzia³aniach ministerstwa w tym zakresie.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
S³awomir Sadowski
Grzegorz Wojciechowski
W³adys³aw Dajczak
Zdzis³aw Pupa
Kazimierz Jaworski
Witold Lech Idczak
Wojciech Skurkiewicz
Wies³aw Dobkowski
Tadeusz Skorupa
Piotr Kaleta
Tadeusz Gruszka
Krzysztof Majkowski
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 17. posiedzeniu Senatu





U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych
oraz o zmianie innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2008 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowa-
nego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych oraz o zmianie innych ustaw, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) odnoœnik nr 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw:
1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/25/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w spra-

wie ofert przejêcia (Dz.Urz. WE L 142 z 30.04.2004; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 17, t. 2, str. 20);

2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/109/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w spra-
wie harmonizacji wymogów dotycz¹cych przejrzystoœci informacji o emitentach, których pa-
piery wartoœciowe dopuszczane s¹ do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniaj¹cej dyrek-
tywê 2001/34/WE (Dz.Urz. WE L 390 z 31.12.2004);

3) dyrektywy Komisji 2007/14/WE z dnia 8 marca 2007 r. ustanawiaj¹cej szczegó³owe zasady
wdro¿enia niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów
dotycz¹cych przejrzystoœci informacji o emitentach, których papiery wartoœciowe dopuszcza-
ne s¹ do obrotu na rynku regulowanym (Dz.U. UE L 69 z 9.03.2007 r.).

Niniejsza ustawa zmienia ustawy: ustawê z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postêpowania cywil-
nego, ustawê z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach i ustawê z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. – Kodeks
spó³ek handlowych.”;

2) w art. 1 skreœla siê pkt 1;
3) w art. 1 w pkt 9 w lit. b:

a) wzdaniuwstêpnymwyrazy „otrzymujebrzmienie„ zastêpujesiêwyrazami „i 3otrzymuj¹brzmienie„,
b) dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:

„3) przychody netto ze sprzeda¿y nie przekraczaj¹ 50.000.000 euro.„;
4) w art. 1 w pkt 14, w art. 18 w ust. 1 w pkt 3 skreœla siê wyrazy „po ujawnieniu„;
5) w art. 1 w pkt 16 w lit. a, w ust. 2 w pkt 1 wyraz „wariantów„ zastêpuje siê wyrazem „warrantów„;
6) w art. 1 w pkt 28 w lit. a, w pkt 2 skreœla siê wyrazy „polski i„;
7) w art. 1 w pkt 29, w art. 38 w ust. 3 wyrazy „w art. 7 ust. 3 pkt 1–3 lub 4”zastêpuje siê wyrazami „w art.

7 ust. 3 pkt 1–4”;
8) w art. 1:

a) w pkt 30, w art. 38a w ust. 2,
b) w pkt 34, w art. 42a w ust. 2,
c) w pkt 42, w art. 51 w ust. 2
– skreœla siê wyrazy „, lub po powziêciu o nich wiadomoœci„;

9) w art. 1 w pkt 45 w lit. b, w ust. 7 wyrazy „ust. 5 pkt 1 i 2” zastêpuje siê wyrazami „ust. 5 pkt 1 lub 2”;
10) w art. 1 w pkt 73 w lit. a w tiret czwartym, w pkt 5 wyraz „prowadzenie„ zastêpuje siê wyrazem „prowa-

dzenia”;
11) w art. 1 w pkt 76 w lit. c, w ust. 2b wyrazy „art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art. 88a” zastêpuje siê wyra-

zami „art. 77 ust. 4 pkt 3 albo art. 88a, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1”;
12) w art. 1 w pkt 84:

a) w lit. c:
– w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 5–9” zastêpuje siê wyrazami „ust. 5–8”,
– skreœla siê ust. 9,

b) w lit. c œrednik na koñcu zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê lit. d w brzmieniu:
„d) dodaje siê ust. 9 w brzmieniu:
„9. Podmioty, o których mowa w ust. 1, 2 i 5–8, powinny przy wykonywaniu swoich obowi¹zków

do³o¿yæ starannoœci wynikaj¹cej z zawodowego charakteru swojej dzia³alnoœci.”; ”;



13) w art. 1 w pkt 85 w lit. c, w ust. 2a wyrazy „Tej samej karze podlega, kto ” zastêpuje siê wyrazem „Kto”
oraz po wyrazach „osobowoœci prawnej” dodaje siê wyrazy „podlega grzywnie do 1 000 000 z³ albo ka-
rze pozbawienia wolnoœci do lat 2, albo obu tym karom ³¹cznie”;

14) art. 3 oznacza siê jako art. 4, a art. 4 oznacza siê jako art. 3;
15) w art. 8 skreœla siê wyrazy „pkt 1–3”;
16) w art. 9 wyrazy „pkt 45 lit. b” zastêpuje siê wyrazami „pkt 48 lit. b”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o ofercie publicz-
nej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spó³kach publicznych oraz o zmianie innych ustaw i uchwali³ do niej 16 poprawek.

Przepis art. 1 pkt 1 ustawy nowelizuj¹cej rozszerza odnoœnik (przypis) nr 1 do ustawy o ofercie publicz-
nej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spó³kach publicznych (zwanej dalej „ustaw¹ o ofercie publicznej”). Odnoœnik i jego treœæ nie s¹ fragmen-
tem aktu normatywnego (pe³ni¹ funkcjê informacyjn¹), dlatego te¿ w technice legislacyjnej przyjêto zasa-
dê, zgodnie z któr¹ treœæ odnoœnika nie podlega nowelizacji. Je¿eli zachodzi taka potrzeba nale¿y dodaæ
nowy odnoœnik zawieraj¹cy dodatkow¹ informacjê. Zasada ta znalaz³a odzwierciedlenie w §163 Zasad te-
chniki prawodawczej (zwanych dalej „ZTP”). Paragraf ten stanowi wprawdzie o odnoœniku do przepisu,
ale zgodnie z pogl¹dami doktryny nale¿y go odnieœæ równie¿ do odnoœnika do tytu³u aktu normatywnego
(zob. Zasady techniki prawodawczej – Komentarz do rozporz¹dzenia, pod red. J. Warylewskiego, Warsza-
wa 2003, s. 519). Uwzglêdniaj¹c powy¿sze uwagi, Senat przyj¹³ poprawki nr 1 i 2, które zmierzaj¹ do za-
stosowania w rozpatrzonej ustawie techniki analogicznej do tej, jak¹ pos³u¿ono siê w rozpatrywanych ró-
wnolegle: ustawie o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
oraz ustawie o zmianie stawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nad-
zorze nad rynkiem finansowym, a wiêc formu³uj¹ stosowny odnoœnik w ustawie nowelizuj¹cej.

W zwi¹zku z dodaniem do ustawy o ofercie publicznej art. 4a, który okreœla w jaki sposób nale¿y rozu-
mieæ kwotê wyra¿on¹ w euro, a tak¿e zmianami dokonywanymi w ustawie z zwi¹zku z tym przepisem
ogólnym, nasuwa siê w¹tpliwoœæ, dlaczego ustawodawca nowelizuj¹c art. 8 ust. 3 nie zmieni³ pkt 3 w tym
ustêpie. Przepis ten stanowi, ¿e jednym z warunków uznania przedsiêbiorcy za ma³ego lub œredniego jest,
aby jego przychody netto ze sprzeda¿y nie przekracza³y równowartoœci w z³otych 50.000.000 euro, usta-
lonej w sposób okreœlony w art. 8 ust. 3 pkt 2. Maj¹c na uwadze cel dodania art. 4a oraz fakt, ¿e ustawo-
dawca znowelizowa³ pkt 2 w ust. 3, Senat uzna³ za konieczne znowelizowanie równie¿ pkt 3 (poprawka nr
3). Sposób ustalenia równowartoœci w z³otych kwoty euro okreœlony bêdzie bowiem nie w art. 8 ust. 3 pkt
2, ale w³aœnie w art. 4a. Ponadto poprawka ta zapewnia spójnoœæ terminologiczn¹ w ramach ust. 3.

Nowelizowany przepis art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej stanowi, ¿e Komisja Nadzoru Fi-
nansowego (zwana dalej „Komisj¹”) bêdzie mog³a zastosowaæ œrodki, o których mowa w art. 16 lub art. 17
tej ustawy, tak¿e w przypadku gdy z treœci dokumentów lub informacji, sk³adanych do Komisji lub prze-
kazywanych do wiadomoœci publicznej wynika, ¿e dzia³alnoœæ emitenta by³a lub jest prowadzona z ra-
¿¹cym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie po ujawnieniu mo¿e mieæ istotny wp³yw na
ocenê papierów wartoœciowych emitenta lub te¿ w œwietle przepisów prawa mo¿e prowadziæ do ustania
bytu prawnego lub upad³oœci emitenta. W zwi¹zku z brzmieniem tego przepisu nasuwaj¹ siê w¹tpliwoœci
m.in. dlaczego stanowi on o ewentualnym wp³ywie naruszenia przepisów na ocenê papierów wartoœcio-
wych dopiero po jego ujawnieniu, co nale¿y rozumieæ przez nieujawnione naruszenie i czy takie narusze-
nie nie mo¿e mieæ istotnego wp³ywu na ocenê papierów wartoœciowych. Zdaniem Senatu, sam fakt z³o¿e-
nia dokumentów lub informacji do Komisji lub przekazania ich do publicznej wiadomoœci przes¹dza
o ujawnieniu naruszenia. Maj¹c powy¿sze na uwadze Senat uchwali³ poprawkê nr 4.

Poprawka nr 5 zmierza do uwzglêdnienia w przepisie prawid³owej nazwy instytucji prawnej.
Poprawka nr 6 rezygnuje z rozwi¹zania wprowadzaj¹cego obligatoryjnoœæ przekazywania Komisji,

w przypadku okreœlonym w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej, t³umaczenia zatwierdzonego
prospektu emisyjnego na jêzyk polski bez wzglêdu na to, czy prospekt ten jest jednoczeœnie t³umaczony
na jêzyk angielski, a w rezultacie przywraca brzmienie przepisu z przed³o¿enia rz¹dowego. Wprowadzaj¹c
tê poprawkê Senat mia³ na wzglêdzie opiniê Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej, w której rozwi¹za-
nie to uznano za niezgodne z prawem wspólnotowym (opinia Urzêdu do³¹czona do dodatkowego sprawo-
zdania Komisji Finansów Publicznych, druk sejmowy nr 770 – A).

Nowelizowany art. 38 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej odsy³a do przes³anek, o których mowa „w art. 7
ust. 3 pkt 1-3 lub 4”. W zwi¹zku ze sposobem sformu³owania odes³ania, nasuwa siê w¹tpliwoœæ, czy usta-
wodawca odsy³a do art. 7 ust. 3 pkt 1-4, czy te¿ art. 7 ust. 3 pkt 1-3 i ust. 4. Analiza art. 7 oraz art. 39 ust. 3
i art. 42 ust. 5 prowadzi do wniosku, ¿e ustawodawca zamierza³ odes³aæ w omawianym przepisie do art. 7
ust. 3 pkt 1-4. Maj¹c to na uwadze uchwalono poprawkê nr 7.

W dodawanym do ustawy o ofercie publicznej art. 38a ust. 2 przewidziano, ¿e przekazanie przez emi-
tenta lub wprowadzaj¹cego aneksu do memorandum informacyjnego do Komisji powinno nast¹piæ nie-
zw³ocznie po powziêciu wiadomoœci o b³êdach w jego treœci lub znacz¹cych czynnikach, które uzasadnia-
j¹ jego przekazanie, lub po powziêciu o nich wiadomoœci, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 2 dni robo-
czych. Analizuj¹c ten przepis dochodzi siê do wniosku, ¿e przekazanie aneksu powinno nast¹piæ niezw³o-
cznie po powziêciu wiadomoœci o b³êdach (…) lub czynnikach (…) lub po powziêciu wiadomoœci o b³êdach
lub czynnikach. W zwi¹zku z tym, Senat uzna³ za bezcelowe (z logicznego i jêzykowego punktu widzenia)
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dwukrotne wskazywanie w przepisie, ¿e przekazanie aneksu musi nast¹piæ niezw³ocznie po powziêciu
wskazanych w tym przepisie wiadomoœci. Analogiczna uwaga dotyczy dodawanego art. 42a ust. 2 oraz
nowelizowanego art. 51 ust. 2. W zwi¹zku z powy¿szym przyjêto poprawkê nr 8.

Poprawka nr 9 uœciœla odes³anie sformu³owane w nowelizowanym art. 53 ust. 7 ustawy o ofercie publi-
cznej. Zdaniem Senatu, powinno byæ ono sformu³owane w sposób analogiczny jak to uczyniono w doda-
wanym art. 19a.

W zwi¹zku z nowym brzmieniem art. 87 ust. 1 pkt 5 rodzi³o siê pytanie, czy wol¹ ustawodawcy jest, aby
podmioty, o których mowa w tym przepisie, ³¹czy³o prowadzenie trwa³ej polityki wobec spó³ki, czy te¿ po-
rozumienie dotycz¹ce prowadzenia trwa³ej polityki wobec spó³ki. W opinii Senatu, zgodny z wol¹ ustawo-
dawcy jest drugi sposób rozumienia przepisu, dlatego te¿ uchwalono poprawkê nr 10.

W dodawanym do art. 89 ust. 2b ustawodawca wskazuje, ¿e w przypadku nabycia lub objêcia akcji
spó³ki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art. 88a, pod-
miot, który naby³ lub obj¹³ akcje, oraz podmioty od niego zale¿ne nie mog¹ wykonywaæ prawa g³osu z tych
akcji. Analizuj¹c art. 77 ust. 4 pkt 1 nale¿y stwierdziæ, ¿e nie formu³uje on zakazu, ale warunek nabywa-
nia akcji spó³ki w okresie miêdzy dokonaniem zawiadomienia, o którym mowa w art. 77 ust. 2, a zakoñ-
czeniem wezwania. Oznacza to, ¿e treœæ omawianego przepisu jest nieprecyzyjna, poprzez wskazanie in-
nej ni¿ rzeczywista treœci art. 77 ust. 4 pkt 1. Maj¹c na wzglêdzie koniecznoœæ zapewnienia dostatecznej
precyzji jêzyka prawnego Senat wprowadzi³ poprawkê nr 11.

Nowelizuj¹c art. 98 ustawy o ofercie publicznej zastosowano technikê polegaj¹c¹ na nadaniu nowego
brzmienia m.in. ust. 9. Problem polega na tym, ¿e aktualnie obowi¹zuj¹cy art. 98 ma tylko 8 ustêpów.
Wobec tego b³êdem jest nadawanie nowego brzmienia przepisowi, którego w systemie prawnym nie ma.
Maj¹c na uwadze wy¿ej sformu³owany argument przyjêto poprawkê nr 12.

Przepis art. 99 ustawy o ofercie publicznej jest przepisem karnym, w zwi¹zku z tym do jego redakcji po-
winny znaleŸæ zastosowanie przepisy rozdzia³u 9 ZTP. W przepisie § 78 ust. 1 i 2 ZTP sformu³owano regu³y
odnosz¹ce siê do stosowania odes³añ w zakresie sankcji karnej w przepisach karnych. Zasad¹ jest, ¿e
w przepisie karnym sankcjê karn¹ okreœla siê bez odsy³ania do innych przepisów karnych. Wyj¹tkowo
ZTP dopuszczaj¹ stosowanie odes³ania. Mo¿na z niego skorzystaæ jednak wy³¹cznie w przepisach bezpo-
œrednio po sobie nastêpuj¹cych, przy u¿yciu w drugim przepisie zwrotu: „tej samej karze podlega, kto…„.
W analizowanym przepisie art. 99 ust. 2a odsy³a – formalnie rzecz bior¹c – do przepisu ust. 2, który ju¿ za-
wiera odes³anie do ust. 1. W zwi¹zku z tym, czyni¹c zadoœæ ZTP, Senat uchwali³ poprawkê nr 13.

Maj¹c na uwadze, ¿e ustawa o obligacjach zosta³a uchwalona wczeœniej (29 czerwca 1995 r.), ani¿eli
ustawa – Kodeks spó³ek handlowych (15 wrzeœnia 2000 r.) nasuwa siê pytanie, dlaczego w systematyce
aktu zmiana ustawy o obligacjach zosta³a umieszczona po zmianach w ustawie – Kodeks spó³ek handlo-
wych, innymi s³owy dlaczego w zakresie art. 2-4 nie zastosowano kryterium chronologicznego? Zdaniem
Senatu brak jest merytorycznego uzasadnienia rezygnacji z tego kryterium, w zwi¹zku z tym przyjêto po-
prawkê nr 14.

Przepis art. 8 ustawy nowelizuj¹cej przewiduje czasowe utrzymanie w mocy rozporz¹dzenia wydanego
na podstawie art. 10 ust. 7 pkt 1-3, tj. rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 17 paŸdziernika 2005 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisjê Papierów Wartoœciowych i Gie³d ewidencji instrumentów
finansowych. Analizuj¹c podstawê prawn¹ wydania tego rozporz¹dzenia (zosta³o one wydane na podsta-
wie art. 10 ust. 7) oraz bior¹c pod uwagê, ¿e w dotychczas obowi¹zuj¹cym przepisie upowa¿niaj¹cym za-
wartym w art. 10 ust. 7 s¹ tylko 3 punkty, Senat uzna³ za konieczne uœciœlenie omawianego przepisu
przejœciowego poprzez jednoznaczne wskazanie przepisu bêd¹cego podstaw¹ wydania utrzymywanych
przepisów wykonawczych (poprawka nr 15). Przepis w brzmieniu uchwalonym przez Sejm móg³by bo-
wiem sugerowaæ, ¿e na podstawie art. 10 ust. 7 wydano wiêcej ni¿ jedno rozporz¹dzenie.

W przepisie o wejœciu w ¿ycie (art. 9 ustawy nowelizuj¹cej) przewidziano d³u¿sze vacatio legis dla zmia-
ny zawartej w art. 1 pkt 45 lit. b. Analizuj¹c uzasadnienie do projektu ustawy, pod k¹tem przepisu o we-
jœciu w ¿ycie, nale¿y stwierdziæ, ¿e uchwalona ustawa nie odzwierciedla za³o¿eñ zawartych w uzasadnie-
niu. Z dokumentu tego wynika bowiem, ¿e przesuniêcie wejœcia w ¿ycie jednego przepisu wynika z konie-
cznoœci „podjêcia dzia³añ organizacyjnych, koniecznych do podjêcia i prawid³owego wype³niania przez
Komisjê Nadzoru Finansowego przewidzianych w tym przepisie zadañ, polegaj¹cych na gromadzeniu in-
formacji, o których mowa w tym przepisie, oraz zapewnieniu powszechnego i sta³ego dostêpu do tych infor-
macji, przy uwzglêdnieniu koniecznoœci zagwarantowania bezpieczeñstwa informacji oraz pewnoœci Ÿród-
³a informacji”. Zadania w tym zakresie przewiduje dodawany do ustawy o ofercie publicznej art. 56 ust. 1a
(art. 1 pkt 48 lit. b). Natomiast przepis art. 1 pkt 45 lit. b, dokonuje zmiany w art. 53 ust. 7, która umo¿liwi
Komisji, na wniosek lub z urzêdu, uchylenie decyzji, o których mowa w art. 53 ust. 5 pkt 1 lub 2. Zak³ada-
j¹c zgodnoœæ woli ustawodawcy z uzasadnieniem do projektu ustawy, Senat uchwali³ poprawkê nr 16.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2008 r., ustawy o zmia-
nie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 36, w art. 45b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rozrachunkiem transakcji maj¹cych za przedmiot instrumenty finansowe jest obci¹¿enie lub uz-
nanie konta depozytowego lub rachunku papierów wartoœciowych prowadzonego przez Krajowy
Depozyt, spó³kê, której Krajowy Depozyt przekaza³ wykonywanie czynnoœci z zakresu zadañ,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 albo przez izbê rozrachunkow¹, odpowiednio w zwi¹zku
z transakcj¹ zbycia lub nabycia instrumentów finansowych, a tak¿e, odpowiednio do ustalonych
w trakcie rozliczenia kwot œwiadczeñ, uznanie lub obci¹¿enie rachunku bankowego lub rachun-
ku pieniê¿nego wskazanego przez uczestnika bêd¹cego stron¹ rozliczenia.”;

2) w art. 1 w pkt 40, w art. 48 w ust. 1 w pkt 6 wyrazy „w zakresie zdematerializowanych papierów warto-
œciowych” zastêpuje siê wyrazami „w zakresie instrumentów finansowych zarejestrowanych w Kra-
jowym Depozycie”;

3) w art. 1 w pkt 59, w art. 68a:
a) w ust. 6 w zdaniu wstêpnym po wyrazach „Wniosek o udzielenie zezwolenia” dodaje siê wyrazy

„, o którym mowa w ust. 5,”,
b) w ust. 7 po wyrazach „Do wniosku” dodaje siê wyrazy „, o którym mowa w ust. 6,”;

4) w art. 1 w pkt 91 w lit. a, w ust. 1 wyraz „cz³onkowski” zastêpuje siê wyrazem „cz³onkowskich”;
5) w art. 1 w pkt 140, w art. 167a w ust. 1 wyrazy „finansowa spó³ka holdingowa” zastêpuje siê wyraza-

mi „finansowa spó³ka holdingowa bêd¹ca podmiotem dominuj¹cym wobec domu maklerskiego”;
6) w art. 10 w pkt 5, w art. 13 w zdaniu koñcowym wyraz „nabywc¹” zastêpuje siê wyrazem „nabyw-

com”;
7) w art. 22 w ust. 7 wyrazy „wywo³uj¹ skutki okreœlone przepisami ustawy, o której mowa w art. 1„ za-

stêpuje siê wyrazami ”wywo³uj¹ skutki okreœlone przepisami ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2008 r., ustawy o zmia-
nie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw postanowi³ wprowadziæ
do niej 7 poprawek.

W poprawce nr 1 Senat wskaza³, ¿e rozrachunkiem transakcji maj¹cych za przedmiot instrumenty fi-
nansowe jest równie¿ obci¹¿enie lub uznanie konta depozytowego lub rachunku papierów wartoœcio-
wych prowadzonego przez spó³kê, której Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych przekaza³ wykony-
wanie czynnoœci z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartoœciowych. Poprawka ta jest - zdaniem
Izby - niezbêdn¹ konsekwencj¹ przyjêtego w ustawie rozwi¹zania, na podstawie którego Krajowy Depozyt
mo¿e przekazaæ wykonywanie swoich czynnoœci innej spó³ce.

Poprawka nr 2 modyfikuje katalog zadañ Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych. Przyjmuj¹c
tê poprawkê Senat postanowi³ zapobiec ewentualnym w¹tpliwoœciom interpretacyjnym i jednoznacznie
przes¹dziæ, ¿e w alternatywnym systemie obrotu mo¿na prowadziæ obrót wszystkimi instrumentami fi-
nansowymi zarejestrowanymi w Krajowym Depozycie, a nie jedynie zdematerializowanymi papierami
wartoœciowymi.

Poprawka nr 7 wskazuje jednoznacznie, ¿e do zawiadomieñ na prowadzenie dzia³alnoœci maklerskiej
z³o¿onych w dotychczasowym stanie prawnym, stosuje siê nowe przepisy, pod warunkiem dostosowania
prowadzonej dzia³alnoœci do ich postanowieñ. Senat postanowi³ zapobiec mo¿liwym w¹tpliwoœciom in-
terpretacyjnym w tym zakresie.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter doprecyzowuj¹cy, redakcyjny lub zmierzaj¹ do zapewniania usta-
wie spójnoœci terminologicznej.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy – Prawo bankowe
oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2008 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem
finansowym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 9 w lit. c, w ust. 4 wyrazy „dokonane na rachunek, o którym mowa w ust. 1” zastêpuje

siê wyrazami ”, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a”;
2) w art. 1 w pkt 13, w art. 32a w ust. 4 w pkt 3 w lit. a wyrazy „przed zawarciem umowy o œwiadczenie

us³ugi oraz ” zastêpuje siê wyrazami „przed œwiadczeniem us³ugi oraz”;
3) w art. 1 w pkt 26 w lit. a, w pkt 4 skreœla siê wyrazy „o niekaralnoœci”;
4) w art. 1 w pkt 86 w lit. b, w ust. 5 wyrazy „w statucie funduszu” zastêpuje siê wyrazami „w prospekcie

informacyjnym funduszu”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy – Prawo ban-
kowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu cztery po-
prawki.

Zdaniem Senatu wp³aty osób zapisuj¹cych siê na certyfikaty inwestycyjne, niezale¿nie od ich formy,
powinny byæ objête jednakow¹ ochron¹. Poprawka nr 1 zmierza do objêcia wp³at dokonywanych w posta-
ci m.in. przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci tak¹ sam¹ ochron¹, jaka dotyczy wp³at dokonywanych
w pieni¹dzu w sytuacji, gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych zosta³oby postawione w stan upad³o-
œci lub by³oby skierowane przeciwko niemu postêpowanie egzekucyjne lub by³oby ono objête postêpowa-
niem naprawczym.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter porz¹dkowy.
Poprawka nr 2 stanowi konsekwencjê usuniêcia z ustawy, w trakcie procesu legislacyjnego, obowi¹z-

ku zawarcia umowy o poœrednictwo.
Poprawka nr 3 zmierza do ujednolicenia terminologii ustawy w ramach art. 58 ust. 1 ustawy.
Poprawka nr 4 ma na celu odes³anie do w³aœciwego dokumentu.

17. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 sierpnia 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy – Prawo bankowe
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2008 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych
oraz ustawy o op³acie skarbowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2008 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o op³acie skarbowej, wprowadza do jej tekstu na-
stêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 9 w lit. a, w ust. 2 w pkt 5 wyrazy „art. 13 ust. 4” zastêpuje siê wyrazami „art. 13 ust. 5”;
2) w art. 1 w pkt 12, w art. 26:

a) w ust. 1 w pkt 10 kropkê zastêpuje siê œrednikiem oraz dodaje siê pkt 11–20 w brzmieniu:
„11) Prezes i wiceprezesi Najwy¿szej Izby Kontroli;
12) Prezes Narodowego Banku Polskiego i wiceprezes Narodowego Banku Polskiego – pierwszy za-

stêpca Prezesa Narodowego Banku Polskiego;
13) Rzecznik Praw Obywatelskich i zastêpcy Rzecznika Praw Obywatelskich;
14) Przewodnicz¹cy i zastêpca Przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
15) Przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy Krajowej Rady S¹downictwa;
16) Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
17) Szef Kancelarii Sejmu;
18) Szef Kancelarii Senatu;
19) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
20) marsza³kowie województw.”,

b) w ust. 2 skreœla siê wyrazy „i 8–10”;
3) w art. 1 w pkt 20, w art. 41 ust. 3 i 4 otrzymuj¹ brzmienie:

„3. Koszty zwi¹zane z wydawaniem dokumentów paszportowych przez organy paszportowe s¹ finan-
sowane z bud¿etu pañstwa z czêœci, której dysponentem jest minister w³aœciwy do spraw wewnê-
trznych oraz wojewodowie, ka¿dy w zakresie swojego dzia³ania.

4. Koszty zwi¹zane z wydawaniem dokumentów paszportowych przez konsulów oraz paszportów
dyplomatycznych i paszportów s³u¿bowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych s¹ finansowane
z bud¿etu pañstwa z czêœci, której dysponentem jest minister w³aœciwy do spraw zagranicznych.”;

4) w art. 1 w pkt 23, w ust. 3 wyrazy „, o którym mowa w art. 25 ust. 1” zastêpuje siê wyrazami „w zakre-
sie, o którym mowa w art. 25”;

5) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 54 ustawy, o której mowa w art.

1, zachowuj¹ moc do czasu wejœcia w ¿ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.
54 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, jednak nie d³u¿ej ni¿
do dnia 28 czerwca 2009 r.”;

6) w art. 5 wyrazy „art. 18 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1” zastêpuje siê wyrazami „art. 1 pkt 7
w zakresie dotycz¹cym art. 18 ust. 4”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o dokumentach
paszportowych oraz ustawy o op³acie skarbowej i uchwali³ do niej 6 poprawek.

W poprawce nr 2 Senat uzna³ za konieczne poszerzenie katalogu osób uprawnionych do otrzymania
paszportu dyplomatycznego o szereg organów konstytucyjnych oraz zastêpców tych organów, a tak¿e
o szefów urzêdów obs³uguj¹cych najwy¿sze organy pañstwa oraz o marsza³ków województw, bior¹c pod
uwagê znaczenie tych podmiotów w systemie organów pañstwa i realizowane przez nie zadania. Jedno-
czeœnie Senat nie znalaz³ uzasadnienia dla przyznania prawa do otrzymania paszportu dyplomatycznego
ma³¿onkom uprawnionych przedstawicieli w³adzy s¹downiczej.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter porz¹dkuj¹cy.
Poprawki nr 1 i 4 zmierzaj¹ do skorygowania b³êdnych odes³añ. Dodatkowo poprawka nr 4 doprecyzo-

wuje odes³anie poprzez wskazanie, ¿e odsy³a siê do przepisu okreœlaj¹cego zakres dodatkowego wpisu.
Poprawka nr 3 zmierza do wyeliminowania w¹tpliwoœci interpretacyjnych przewiduj¹c – jako zasadê –

finansowanie kosztów zwi¹zanych z wydawaniem dokumentów paszportowych z czêœci bud¿etu której
dysponentem jest minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych i wojewodowie oraz - jako wyj¹tek od zasa-
dy - finansowanie tych kosztów z czêœci bud¿etu, której dysponentem jest minister w³aœciwy do spraw za-
granicznych.

Poprawka nr 5 wskazuje jednoznacznie na utrzymanie w mocy dotychczasowych przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 54 nowelizowanej ustawy, do czasu wejœcia w ¿ycie przepisów wyko-
nawczych wydanych na podstawie art. 54 w nowym brzmieniu. Jednoczeœnie poprawka ta, na nowo
okreœla ramy czasowe obowi¹zywania rozporz¹dzenia w brzmieniu dotychczasowym. Zgodnie z popraw-
k¹ przepisy rozporz¹dzenia zachowuj¹ moc nie d³u¿ej ni¿ do dnia 28 czerwca 2009 r. Rozwi¹zanie to po-
zwala unikn¹æ sytuacji, w której w dniu 29 czerwca 2009 r. dotychczasowe przepisy wykonawcze pozo-
stawa³yby w sprzecznoœci z rozporz¹dzeniem Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w spra-
wie norm dotycz¹cych zabezpieczeñ i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podró¿y wy-
dawanych przez Pañstwa Cz³onkowskie, w zwi¹zku z decyzj¹ Komisji z dnia 28 czerwca 2006 r. ustana-
wiaj¹c¹ specyfikacje techniczne dla norm dotycz¹cych zabezpieczeñ i danych biometrycznych w pa-
szportach i dokumentach podró¿y wydawanych przez pañstwa cz³onkowskie.

Poprawka nr 6 zmierza do zastosowania poprawnej techniki legislacyjnej w przepisie o wejœciu ustawy
w ¿ycie.

17. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 sierpnia 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

oraz ustawy o op³acie skarbowej 257



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rz¹dem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie wspó³pracy

w ramach Polsko-Amerykañskiej Komisji Fulbrighta,
sporz¹dzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2008 r. ustawy o ratyfi-
kacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Stanów Zjednoczonych Ameryki
w sprawie wspó³pracy w ramach Polsko-Amerykañskiej Komisji Fulbrighta, sporz¹dzonej w Waszyngto-
nie dnia 10 marca 2008 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Republik¹ Islandii
oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowieñ Konwencji

z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach karnych
pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi Unii Europejskiej oraz Protoko³u z 2001 roku

do Konwencji, podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 roku

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2008 r. ustawy o ratyfi-
kacji Porozumienia miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Republik¹ Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie
stosowania niektórych postanowieñ Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach
karnych pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi Unii Europejskiej oraz Protoko³u z 2001 roku do Konwen-
cji, podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 roku, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie ustawy o upowa¿nieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do z³o¿enia oœwiadczenia o uznaniu w³aœciwoœci Trybuna³u Sprawiedliwoœci

Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2008 r. ustawy o upo-
wa¿nieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do z³o¿enia oœwiadczenia o uznaniu w³aœciwoœci Trybu-
na³u Sprawiedliwoœci Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej,
przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym
miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Kanad¹, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2008 r. ustawy o ratyfi-
kacji Umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Kanad¹, podpisanej w War-
szawie dnia 2 kwietnia 2008 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym
miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Stanami Zjednoczonymi Ameryki,

podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2008 r. ustawy o ratyfi-
kacji Umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Stanami Zjednoczonymi
Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zniesieniu G³ównego Inspektora Inspekcji Handlowej,
o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2008 r. ustawy o znie-
sieniu G³ównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektó-
rych innych ustaw, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo o notariacie

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2008 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo o notariacie, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo spó³dzielcze

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2008 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo spó³dzielcze, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu,
rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2008 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu pa-
szowego, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2008 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o lasach, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2008 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1, w art. 2 w ust. 4 w pkt 2 wyrazy „w programie” zastêpuje siê wyrazami „w Programie”;
2) w art. 1, w art. 2 w ust. 8 po wyrazie „Sejmowi” dodaje siê wyrazy „i Senatowi”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, rozpatruj¹c ustawê o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, postanowi³ wprowadziæ
do jej tekstu 2 poprawki.

Senat uzna³ za konieczne i uzasadnione wprowadzenie poprawki nr 2, która zobowi¹zuje Radê Mini-
strów do przedk³adania corocznych informacji o realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego obydwu izbom Parlamentu, a nie wy³¹cznie Sejmowi.

Poprawka nr 1 ma charakter redakcyjny.

17. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 sierpnia 2008 r.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu
Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

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 zakwaterowaniu Si³ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Andrzeja Owczarka do reprezentowania Senatu w pracach nad pro-
jektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1.

W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z póŸn. zm.1)) w art. 37:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za uiszczanie op³at za u¿ywanie lokalu i op³at poœrednich z tytu³u zajmowania lokalu mieszkalne-
go odpowiadaj¹ solidarnie pe³noletnie osoby stale zamieszkuj¹ce w tym lokalu.”;

2) dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
„3. Odpowiedzialnoœæ osób, o których mowa w ust. 2, ogranicza siê do wysokoœci op³at za u¿ywanie

lokalu i op³at poœrednich, za okres ich sta³ego zamieszkiwania.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 oraz z 2006 r. Nr 104,

poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832.



UZASADNIENIE

Zaproponowane zmiany maj¹ na celu doprecyzowanie zakresu odpowiedzialnoœci za uiszczanie op³at
za u¿ywanie lokalu i op³at poœrednich, osób zamieszkuj¹cych w lokalu mieszkalnym na podstawie decyz-
ji administracyjnej, stanowi¹cej podstawê prawn¹ do zajmowania lokalu mieszkalnego.

Art. 37 ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, ¿e osoba zamiesz-
kuj¹ca w lokalu mieszkalnym na podstawie decyzji administracyjnej stanowi¹cej podstawê do zajmowa-
nia lokalu mieszkalnego uiszcza op³aty za u¿ywanie lokalu i op³aty poœrednie. Solidarn¹ odpowiedzial-
noœæ maj¹tkow¹ za uiszczanie op³at za u¿ywanie lokalu i op³at poœrednich, zgodnie z postanowieniem art.
37 § 2 ponosz¹ pe³noletnie osoby zamieszkuj¹ce w lokalu.

Zmiany w art. 37 spowoduj¹, ¿e redakcja tego artyku³u bêdzie precyzyjna i jednoznacznie okreœlaæ bê-
dzie, za jaki okres osoby, ponosz¹ce odpowiedzialnoœæ solidarn¹ za terminowe uiszczanie czynszu i in-
nych op³at nale¿nych (w terminologii ustawy s¹ to op³aty za u¿ywanie lokalu i op³aty poœrednie), zobo-
wi¹zane bêd¹ do ponoszenia tych op³at. Rozwi¹zanie to koresponduje z treœci¹ art. 688 1 Kodeksu cywil-
nego, który w sposób analogiczny reguluje tê kwestiê w stosunku do osób wspólnie zamieszkuj¹cych
z najemc¹. Nie istniej¹ racjonalne powody, by w zmienianej ustawie stosowaæ inne zasady, tym bardziej,
¿e dotychczas obowi¹zuj¹cy, nieprecyzyjny przepis art. 37 ust. 2 bywa stosowany w niew³aœciwy sposób
przez co dochodzi do egzekwowania nale¿noœci od osób zobowi¹zanych do zap³aty za okres, w którym
osoby te ju¿ nie zamieszkiwa³y stale w danym lokalu mieszkalnym.

Zmiana w art. 37 ma czêœciowo charakter techniczny i zmierza do tworzenia precyzyjnego i s³u¿¹cego
obywatelom dobrego prawa.

Projekt ustawy nie wywo³uje ujemnych skutków bud¿etowych.
Przed³o¿ony projekt ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-

skiej jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2008 r. ustawy o zmianie
ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej oraz niektórych innych ustaw, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie ustawy o utworzeniu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2008 r. ustawy o utwo-
rzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) skreœla siê art. 4;
2) w art. 6 w ust. 1 po pkt 4 dodaje siê pkt 4a w brzmieniu:

„4a) osoby, które wszczê³y przewody habilitacyjne w Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz w Polite-
chnice Szczeciñskiej, kontynuuj¹ wszczête przewody w Uniwersytecie; ”;

3) w art. 6 w ust. 2 skreœla siê zdanie pierwsze;
4) w art. 6 dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:

„6. Postêpowania o nadanie tytu³u profesora prowadzone przez rady jednostek organizacyjnych Aka-
demii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczeciñskiej, niezakoñczone do dnia utworzenia
Uniwersytetu, kontynuuj¹ rady jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.”;

5) w art. 7 skreœla siê ust. 2;
6) w art. 7:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Organy kolegialne podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii Rolniczej w Szczecinie

oraz podstawowych jednostek organizacyjnych Politechniki Szczeciñskiej, wybrane na kaden-
cjê rozpoczynaj¹c¹ siê z dniem 1 wrzeœnia 2008 r., staj¹ siê z dniem utworzenia Uniwersytetu
organami kolegialnymi pierwszej kadencji podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwer-
sytetu.”,

b) po ust. 4 dodaje siê ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Organy jednoosobowe podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii Rolniczej w Szcze-

cinie i podstawowych jednostek organizacyjnych Politechniki Szczeciñskiej, oraz ich zastêpcy,
wybrane na kadencjê rozpoczynaj¹c¹ siê z dniem 1 wrzeœnia 2008 r., staj¹ siê z dniem utworze-
nia Uniwersytetu organami jednoosobowymi pierwszej kadencji podstawowych jednostek orga-
nizacyjnych Uniwersytetu oraz ich zastêpcami.”,

c) skreœla siê ust. 5;
7) w art. 7 w ust. 7 wyrazy „Kadencji, o których” zastêpuje siê wyrazami „Pierwszej kadencji, o której”;
8) w art. 7 skreœla siê ust. 8.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o utworzeniu Zachodniopomorskie-
go Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i uchwali³ do niej 8 poprawek.

Poprawki nr 1, 5 i 8 skreœlaj¹ przepisy, które powtarzaj¹ uregulowania zawarte w ustawie z dania 27
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (podstawowej dla regulowanej materii) - dotyczy to art. 4
(powtarza on art. 33 ust. 1), art. 7 ust. 2 (powtarza on art. 19 ust. 2) oraz art. 7 ust. 8 (powtarza on art. 19
ust. 3). Uchwalaj¹c te poprawki Senat mia³ na uwadze § 4 Zasad techniki prawodawczej, który stanowi,
¿e ustawa nie mo¿e powtarzaæ przepisów zamieszczonych w innych ustawach (m.in. dlatego, ¿e nie za-
wieraj¹ one ¿adnej nowoœci normatywnej).

Wprowadzaj¹c poprawkê nr 2 Senat uzna³, ¿e nale¿y uzupe³niæ katalog sformu³owany w art. 6 ust. 1
poprzez wskazanie, ¿e osoby, które wszczê³y przewody habilitacyjne w Akademii Rolniczej w Szczecinie
oraz w Politechnice Szczeciñskiej, kontynuowaæ je bêd¹ w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Techno-
logicznym. Poprawka ta ma na celu wyeliminowanie ewentualnych w¹tpliwoœci interpretacyjnych w tym
zakresie. Analogiczny cel przyœwieca³ Senatowi przy uchwalaniu poprawki nr 4, która wyraŸnie wskazu-
je, ¿e wszczête i niezakoñczone postêpowania o nadanie tytu³u profesora kontynuowaæ bêd¹ rady jedno-
stek organizacyjnych nowego Uniwersytetu.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 3 wziêto pod uwagê, ¿e norma sformu³owana w zmienianym przepisie powta-
rza uregulowanie zawarte w art. 6 ust. 1 pkt 2 rozpatrzonej ustawy. Nie budzi w¹tpliwoœci, ¿e osoby przy-
jête na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2008/2009 do Akademii Rolniczej w Szczecinie i Polite-
chniki Szczeciñskiej, bêd¹ w dniu 31 grudnia 2008 r. studentami tych uczelni, a wiêc, ¿e w dniu utworze-
nia Uniwersytetu znajdzie do nich zastosowanie wspomniany art. 6 ust. 1 pkt 2.

Poprawka nr 6 zmierza do tego, aby równie¿ zastêpcy organów jednoosobowych podstawowych jedno-
stek organizacyjnych ³¹czonych uczelni, stali siê zastêpcami organów jednoosobowych podstawowych
jednostek organizacyjnych nowej uczelni. Zdaniem Senatu brak jest uzasadnienia, aby kierowników
podstawowych jednostek organizacyjnych traktowaæ inaczej, ani¿eli ich zastêpców, skoro oba te podmio-
ty pochodz¹ z wyboru.

Wprowadzaj¹c poprawkê nr 7 Senat uzna³, ¿e wy³¹cznie pierwsza kadencja organów Uniwersytetu,
o której mowa w art. 7 ust. 6, nie bêdzie zaliczana do kadencji z art. 77 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolni-
ctwie wy¿szym.
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woœci Trybuna³u Sprawiedliwoœci Wspól-
not Europejskich na podstawie art. 35
ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
W³odzimierz Cimoszewicz . . . . . . . 51

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci
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senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . . 52

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
£ukasz Rêdziniak . . . . . . . . . . . 53

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 53
podsekretarz stanu
£ukasz Rêdziniak . . . . . . . . . . . 54

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 54
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 55

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Umowy o zabezpieczeniu spo³ecz-
nym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Ka-
nad¹, podpisanej w Warszawie dnia
2 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Piotr Kaleta . . . . . . . . . . . . . . 56

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Janusz Rachoñ . . . . . . . . . . . . 57

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Umowy o zabezpieczeniu spo³ecz-
nym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, pod-
pisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia
2008 r.

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Piotr Kaleta . . . . . . . . . . . . . . 57

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 58

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych

podsekretarz stanu
Andrzej Kremer . . . . . . . . . . . . 59

Zapytania i odpowiedzi
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 60
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko . . . . . . . . . . . 61
senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . . 61
podsekretarz stanu
Rados³aw Mleczko . . . . . . . . . . . 62
senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . . 62

senator Bronis³aw Korfanty . . . . . . 62
podsekretarz stanu
Rados³aw Mleczko . . . . . . . . . . . 62
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 63
podsekretarz stanu
Andrzej Kremer . . . . . . . . . . . . 63
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 64
podsekretarz stanu
Andrzej Kremer . . . . . . . . . . . . 64
senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . . 64
podsekretarz stanu
Rados³aw Mleczko . . . . . . . . . . . 65
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 65
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 65
podsekretarz stanu
Rados³aw Mleczko . . . . . . . . . . . 65
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 65
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 66
podsekretarz stanu
Rados³aw Mleczko . . . . . . . . . . . 66
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 66
podsekretarz stanu
Andrzej Kremer . . . . . . . . . . . . 66

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt jedenasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zniesie-
niu G³ównego Inspektora Inspekcji Han-
dlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Han-
dlowej oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej,
senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan . . . . . . . . . . . . 67

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 68
senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan . . . . . . . . . . . . 69
wiceprezes Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Ma³gorzata Kozak . . . . . . . . . . . 69
senator Zbigniew Meres . . . . . . . . 69
wiceprezes Ma³gorzata Kozak. . . . . . 70

Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 70

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy
– Prawo o notariacie

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
W³adys³aw Dajczak . . . . . . . . . . 71

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Krzysztof Kwiatkowski . . . . . . . . . 72

Zapytania i odpowiedzi
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senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 73
senator sprawozdawca
Krzysztof Kwiatkowski . . . . . . . . . 73
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 73
senator sprawozdawca
Krzysztof Kwiatkowski . . . . . . . . . 73
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 73
senator sprawozdawca
Krzysztof Kwiatkowski . . . . . . . . . 73

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
£ukasz Rêdziniak . . . . . . . . . . . 74

Zapytania i odpowiedzi
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 74
podsekretarz stanu
£ukasz Rêdziniak . . . . . . . . . . . 74

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 75

Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo spó³dzielcze

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodo-
wej

senator sprawozdawca
Piotr Gruszczyñski . . . . . . . . . . 76

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska

senator sprawozdawca
Krzysztof Majkowski . . . . . . . . . . 76

Zapytania i odpowiedzi
senator Marek Konopka . . . . . . . . 76
senator sprawozdawca
Piotr Gruszczyñski . . . . . . . . . . 77

Otwarcie dyskusji
senator Piotr G³owski . . . . . . . . . 77

Zamkniêcie dyskusji
Punkt czternasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o organizacji rynków owoców
i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu
oraz rynku suszu paszowego

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska

senator sprawozdawca
Jerzy Chróœcikowski. . . . . . . . . . 77

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 78
senator sprawozdawca
Jerzy Chróœcikowski. . . . . . . . . . 78

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podsekretarz stanu
Artur £awniczak. . . . . . . . . . . . 78

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o lasach

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska

senator sprawozdawca
Wojciech Skurkiewicz . . . . . . . . . 79

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Œrodowiska

podsekretarz stanu
Janusz Zaleski . . . . . . . . . . . . 79

Zapytania i odpowiedzi
senator Rafa³ Muchacki . . . . . . . . 79
podsekretarz stanu
Janusz Zaleski . . . . . . . . . . . . 79
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 80
podsekretarz stanu
Janusz Zaleski . . . . . . . . . . . . 80
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 80
podsekretarz stanu
Janusz Zaleski . . . . . . . . . . . . 80
senator Piotr G³owski . . . . . . . . . 81
podsekretarz stanu
Janusz Zaleski . . . . . . . . . . . . 81
senator Zbigniew Meres . . . . . . . . 81
podsekretarz stanu
Janusz Zaleski . . . . . . . . . . . . 81
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 81
podsekretarz stanu
Janusz Zaleski . . . . . . . . . . . . 81

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 7 sierpnia)

Wznowienie posiedzenia
Punkt szesnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej oraz
niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . . 83

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 85
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . . 85
senator Waldemar Kraska . . . . . . . 85
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senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . . 85
senator Andrzej Misio³ek . . . . . . . . 86
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . . 86
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 86
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . . 86
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . 86
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . . 87
senator Krzysztof Kwiatkowski . . . . . 87
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . . 87
senator Marek Konopka . . . . . . . . 88
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . . 88
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 88
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . . 88
senator W³odzimierz Cimoszewicz . . . 89
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . . 89
senator Piotr G³owski . . . . . . . . . 89
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . . 89
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 90
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . . 90
senator Andrzej Person. . . . . . . . . 90
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . . 90
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . . 91
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . . 91
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 91
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . . 92
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 92
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . . 92
senator Norbert Krajczy . . . . . . . . 92
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . . 92
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 93
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . . 93
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . . 93
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . . 93
senator Andrzej Grzyb . . . . . . . . . 93
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . . 94

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji

podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . . 94

Zapytania i odpowiedzi
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 94

podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . . 94
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 95
podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . . 95
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 95
podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . . 95
senator Waldemar Kraska . . . . . . . 95
podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . . 95
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . 96
podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . . 96

Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 96
senator Maciej Grubski . . . . . . . . 97
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 98
senator W³odzimierz Cimoszewicz . . . 99
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 99
senator Andrzej Owczarek . . . . . . 100
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . 101

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Minister-

stwieSprawWewnêtrznych iAdministracji
podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . 101

Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psy-
chicznego

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . 101

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Janina Fetliñska . . . . . . . . . . . 103

Zapytania i odpowiedzi
senator Waldemar Kraska . . . . . . 103
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . 104
senator Maria Pañczyk-Pozdziej. . . . 104
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . 104
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . 105
senator sprawozdawca mniejszoœci
Janina Fetliñska . . . . . . . . . . . 105
senator Ma³gorzata Adamczak . . . . 106
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . 106
senator Waldemar Kraska . . . . . . 107
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . 107

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Zdrowia

podsekretarz stanu
Marek Twardowski . . . . . . . . . . 108

Zapytania i odpowiedzi
senator Waldemar Kraska . . . . . . 108
podsekretarz stanu
Marek Twardowski . . . . . . . . . . 109
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senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 109
podsekretarz stanu
Marek Twardowski . . . . . . . . . . 109
senator Zbigniew Paw³owicz . . . . . 110
podsekretarz stanu
Marek Twardowski . . . . . . . . . . 110
senator Waldemar Kraska . . . . . . 110
podsekretarz stanu
Marek Twardowski . . . . . . . . . . 110
senator Stanis³aw Karczewski . . . . 111
podsekretarz stanu
Marek Twardowski . . . . . . . . . . 111
senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 112
podsekretarz stanu
Marek Twardowski . . . . . . . . . . 112

Otwarcie dyskusji
senator Waldemar Kraska . . . . . . 113
senator Norbert Krajczy. . . . . . . . 113
senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 114
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 115
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . 117
senator Stanis³aw Karczewski . . . . 118

Zamkniêcie dyskusji
Wniosek formalny o uzupe³nienie porz¹dku

obrad o punkty: drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym; drugie czytanie projektu usta-
wy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych

senator Krzysztof Kwiatkowski . . . . 118
Przyjêcie wniosku formalnego
Punkt osiemnasty porz¹dku obrad: sta-

nowisko Senatu w sprawie ustawy
o utworzeniu Zachodniopomorskiego
Un iwe r sy t e tu Techno l o g i c znego
w Szczecinie

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 119

Zapytania i odpowiedzi
senator W³odzimierz Cimoszewicz. . . 120
senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 120
senator Marek Rocki . . . . . . . . . 121
senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 121
senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . 121
senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 121
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 122
senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 122
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 122
senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 122
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 123
senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 123
senator Ryszard Górecki . . . . . . . 123

senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 123
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . 123
senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 123
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . 124
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . 124

Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-
stwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego

podsekretarz stanu
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek. . . . . 124

Zapytania i odpowiedzi
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . 125
podsekretarz stanu
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek. . . . . 125
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 126
podsekretarz stanu
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek. . . . . 126
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 126
podsekretarz stanu
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek. . . . . 126
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 126
podsekretarz stanu
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek. . . . . 126
senator Marek Rocki . . . . . . . . . 127
podsekretarz stanu
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek. . . . . 127
senator Ryszard Knosala . . . . . . . 127
podsekretarz stanu
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek. . . . . 128
senator Ryszard Górecki . . . . . . . 128
podsekretarz stanu
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek. . . . . 129
senator Maria Pañczyk-Pozdziej. . . . 129
podsekretarz stanu
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek. . . . . 129
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . 129
podsekretarz stanu
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek. . . . . 130
senator W³odzimierz Cimoszewicz. . . 130
podsekretarz stanu
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek. . . . . 130
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 130
podsekretarz stanu
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek. . . . . 131

Otwarcie dyskusji
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . 131
senator Krzysztof Zaremba . . . . . . 131
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . 132
senator Marek Rocki . . . . . . . . . 133
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 134
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 135
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . 136
senator Adam Massalski . . . . . . . 136

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-

stwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
podsekretarz stanu
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek. . . . . 137
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Wniosek formalny o skreœlenie z porz¹dku
obrad punktów dwudziestego oraz
dwudziestego pierwszego: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo o ruchu drogowym; drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo o ustroju s¹dów powszechnych

senator Krzysztof Kwiatkowski . . . . 137
Przyjêcie wniosku formalnego

Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad:
drugie czytanie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Na-
rodowej

senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . 137

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 1 . . . . . . . . . . . . . . 138
G³osowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . 139
G³osowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . 139
G³osowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . 139
G³osowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . 139
G³osowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . 139
G³osowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . 139
G³osowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . 139
G³osowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . 139
G³osowanie nr 10 . . . . . . . . . . . . . 139
G³osowanie nr 11 . . . . . . . . . . . . . 139
G³osowanie nr 12 . . . . . . . . . . . . . 140
G³osowanie nr 13 . . . . . . . . . . . . . 140
G³osowanie nr 14 . . . . . . . . . . . . . 140
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