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Senat

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

V I I k a d e n c j a

Sprawozdanie Stenograficzne

z 18. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 24 i 25 wrzeœnia 2008 r.

Warszawa
2008 r.



1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach
stanu cywilnego oraz ustawy o op³acie skarbowej.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyro-
dy oraz niektórych innych ustaw.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodo-
wisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz
o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludno-
œci i dochodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy
pañstwowej oraz niektórych innych ustaw.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej
i restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki zdrowotnej.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Wete-
rynaryjnej.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach morskich.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach przeka-
zywania zak³adowych budynków mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa
pañstwowe.

13. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogo-
wym.

14. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym oraz ustawy o transporcie drogowym.

15. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ruchu drogowego.

16. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych.

17. Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach
Unii Europejskiej w okresie styczeñ – czerwiec 2008 roku (podczas Prezy-
dencji s³oweñskiej).

18. Zmiany w sk³adzie komisji senackich.

Porz¹dek obrad

18. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 24 i 25 wrzeœnia 2008 r.



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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej – podsekretarz stanu Piotr Serafin

Ministerstwo Infrastruktury – sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz
– podsekretarz stanu Piotr Styczeñ
– podsekretarz stanu Anna Wypych-Namiotko

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

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – sekretarz stanu Kazimierz Plocke

Ministerstwo Sportu i Turystyki – sekretarz stanu Zbigniew Pacelt

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Zbigniew Wrona

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji – podsekretatrz stanuWitold Dro¿d¿

– podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
– podsekretarz stanu Piotr Stachañczyk

Ministerstwo Œrodowiska – podsekretarz stanu Maciej Trzeciak

Ministerstwo Zdrowia – podsekretarz stanu Marek Haber





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 11 minut 00)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Zbigniew Ro-
maszewski i Krystyna Bochenek)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Otwieram osiemnaste posiedzenie Senatu Rze-

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

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senato-

ra Przemys³awa B³aszczyka oraz senator Gra¿ynê
Sztark.

Listê mówców prowadziæ bêdzie senator Prze-
mys³aw B³aszczyk.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Informujê, ¿e Sejm na dwudziestym pierwszym
posiedzeniu w dniach 4 i 5 wrzeœnia 2008 r. przy-
j¹³ wszystkie poprawki Senatu do ustawy o ochro-
nie ¿eglugi i portów morskich, do ustawy o zmia-
nie ustaw w celu ujednolicenia terminologii infor-
matycznej, do ustawy o zmianie ustawy o fundu-
szach inwestycyjnych, ustawy – Prawo bankowe
oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finanso-
wym, do ustawy o zmianie ustawy o zastawie reje-
strowym i rejestrze zastawów oraz zmianie nie-
których innych ustaw. Przyj¹³ wiêkszoœæ popra-
wek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ¿eglu-
dze œródl¹dowej, do ustawy o zmianie ustawy
o dokumentach paszportowych oraz ustawy
o op³acie skarbowej, do 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, do ustawy o zmianie
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
oraz niektórych innych ustaw, do ustawy o zmia-
nie ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz zmianie
niektórych innych ustaw. Przyj¹³ czêœæ poprawek
Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo za-
mówieñ publicznych oraz niektórych innych
ustaw, do ustawy o utworzeniu Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeci-
nie. Sejm przyj¹³ te¿ jedyn¹ poprawkê zg³oszon¹
przez Senat do ustawy o zmianie niektórych

ustaw w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie Protoko³u do
Umowy miêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹ i jej Pañ-
stwami Cz³onkowskimi, z jednej strony, a Konfe-
deracj¹ Szwajcarsk¹, z drugiej strony, w sprawie
swobodnego przep³ywu osób oraz jedyn¹ popraw-
kê Senatu do ustawy o komercjalizacji pañstwo-
wego przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci publicznej
„Poczta Polska”. Sejm odrzuci³ wszystkie popraw-
ki zg³oszone przez Senat do ustawy o zmianie
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

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

Informujê, ¿e protoko³y szesnastego i siedem-
nastego posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulami-
nem Senatu, s¹ przygotowane do udostêpnienia
senatorom.

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

Dorêczony pañstwu senatorom projekt porz¹d-
ku obrad osiemnastego posiedzenia obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilne-
go oraz ustawy o op³acie skarbowej.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz nie-
których innych ustaw.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o udo-
stêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochro-
nie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowis-
ka oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci i docho-
dach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie granicy pañstwowej
oraz niektórych innych ustaw.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo bankowe.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji
publicznych zak³adów opieki zdrowotnej.



9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o izbach morskich.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zasadach przekazywania za-
k³adowych budynków mieszkalnych przez przed-
siêbiorstwa pañstwowe.

13. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o transporcie drogowym.

14. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy
o transporcie drogowym.

15. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo ruchu drogowego.

16. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych.

17. Informacja Rady Ministrów o udziale Rze-
czypospolitej Polskiej w pracach Unii Europej-
skiej w okresie styczeñ – czerwiec 2008 roku (pod-
czas Prezydencji s³oweñskiej).

Przypominam, ¿e projekt ustawy, która ma
byæ omawiana w punkcie pierwszym porz¹dku
obrad, zosta³ wniesiony przez Radê Ministrów ja-
ko projekt pilny. W tym przypadku nie ma zasto-
sowania termin okreœlony w art. 34 ust. 2 Regu-
laminu Senatu.

Proponujê rozpatrzenie punktu czwartego,
siódmego, ósmego, jedenastego oraz dwunaste-
go porz¹dku obrad, pomimo ¿e sprawozdania ko-
misji zosta³y dostarczone w terminie póŸniej-
szym ni¿ okreœlony w art. 34 ust. 2 Regulaminu
Senatu.

Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka
Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê.

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

Informujê, ¿e punkt ósmy: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy
publicznej i restrukturyzacji publicznych zak³a-
dów opieki zdrowotnej oraz punkt jedenasty: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o izbach morskich zostan¹ rozpatrzone
w dniu jutrzejszym.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os w sprawie przedstawionego porz¹dku obrad?
Nie widzê zg³oszeñ.

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

Informujê, ¿e g³osowania zostan¹ przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Panie i Panowie Senatorowie! Chcia³bym poin-
formowaæ, ¿e o godzinie 12.30 zarz¹dzê piêtnasto-
minutow¹ przerwê w obradach na otwarcie wy-
stawy „Kociewie nieznane”.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu pier-
wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ak-
tach stanu cywilnego oraz ustawy o op³acie skar-
bowej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 248,
a sprawozdanie komisji w druku nr 248A.

Proszê teraz sprawozdawcê Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
pana senatora Bogdana Paszkowskiego, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego

i Administracji Pañstwowej przedstawiê sprawo-
zdanie tej¿e komisji z rozpatrywania uchwalonej
przez Sejm w dniu 19 wrzeœnia 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywil-
nego oraz ustawy o op³acie skarbowej. Komisja
nasza rozpoznawa³a ten projekt w dniu wczoraj-
szym i postanowi³a przyj¹æ go bez poprawek.

Chcia³bym wyjaœniæ, ¿e jest to projekt rz¹do-
wy wnoszony w trybie pilnym. Jego zasadnicz¹
przes³ank¹ jest to, by usun¹æ stan pewnej nie-
pewnoœci prawnej, która powsta³a na skutek
rozbie¿nego interpretowania i stosowania prze-
pisów dotycz¹cych powo³ywania czy te¿ zatru-
dniania, mówi¹c szerzej, kierowników i zastêp-
ców kierowników urzêdów stanu cywilnego,
choæ oczywiœcie materia ta nie wyczerpuje ca³o-
œci tej¿e regulacji.

Stan tej niepewnoœci w zasadzie rozpocz¹³ siê
z dniem 7 sierpnia 2005 r., kiedy to zosta³y wpro-
wadzone zmiany do ustawy o pracownikach sa-
morz¹dowych. Te zmiany miêdzy innymi wyma-
ga³y, by na wolne stanowiska w administracji sa-
morz¹dowej przeprowadzaæ tak zwane konkursy,
czyli chodzi³o o to, ¿eby zatrudnianie odbywa³o siê
w trybie otwartym i konkurencyjnym. W tym¿e
czasie – w zasadzie mo¿na by powiedzieæ, ¿e jest
tak do dnia dzisiejszego – równoczeœnie obo-
wi¹zuje w ustawie o aktach stanu cywilnego regu-
lacja, która stanowi, ¿e czynnoœci z zakresu reje-
stracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzê-
du stanu cywilnego lub jego zastêpcy. W ust. 2 te-
go artyku³u zak³ada siê, ¿e tym kierownikiem jest
wójt, burmistrz lub prezydent, ale rada gminy – to
jest ust. 3 w art. 6 – mo¿e powo³aæ innego kiero-
wnika urzêdu stanu cywilnego i jego zastêpcê czy
zastêpców. Z jednej strony mamy wiêc przepis
z ustawy o aktach stanu cywilnego, a z drugiej
strony – nowe regulacje dotycz¹ce pracowników
samorz¹dowych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e faktycznie
powsta³a taka sytuacja, i¿ w okresie od 7 sierpnia
2005 r. teoretycznie do dnia dzisiejszego powo³y-
wano tych¿e odrêbnych kierowników urzêdów
stanu cywilnego lub ich zastêpców w dwojakim

18. posiedzenie Senatu w dniu 24 wrzeœnia 2008 r.
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(marsza³ek B. Borusewicz)



trybie: albo po przeprowadzeniu postêpowania,
nazwijmy to, konkursowego, rada gminy dokony-
wa³a nastêpnie czynnoœci maj¹cych na celu po-
wo³anie tych osób, albo te¿ w taki sposób, ¿e tego
postêpowania konkursowego nie przeprowadza-
no, a czynnoœci w postaci powo³ania kierownika
urzêdu stanu cywilnego lub jego zastêpcy, za-
stêpców, dokonywa³a tylko rada gminy.

Jest to problem doœæ istotny, albowiem w okre-
sie, o którym tutaj mówimy, do czasu, kiedy ten
projekt ustawy zosta³ wniesiony do parlamentu
– druk jest datowany na 27 sierpnia 2008 r. – na te-
renie kraju powo³ano szeœciuset trzydziestu jeden
kierowników urzêdu stanu cywilnego lub ich za-
stêpców, a trzysta piêædziesi¹t siedem osób z tej li-
czby zatrudniono bez zachowania postêpowania
konkursowego. Sytuacja prawna tym bardziej siê
skomplikowa³a, ¿e pojawi³o siê zwi¹zane z tym
orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjne-
go. By³y wyroki, które zosta³y przeniesione na ko-
lejne ewentualne orzeczenia i ju¿ istniej¹c¹ prak-
tykê. A Naczelny S¹d Administracyjny stwierdzi³ –
chodzi miêdzy innymi o wyrok z dnia 17 paŸdzier-
nika 2007 r. – ¿e nabór kandydatów na wolne sta-
nowiska kierowników urzêdu stanu cywilnego wy-
maga przeprowadzenia konkursu zorganizowane-
go wed³ug procedury przewidzianej w odpowied-
nich artyku³ach ustawy o pracownikach samo-
rz¹dowych. Dlatego te¿ mo¿na powiedzieæ, ¿e sy-
tuacja jest taka, i¿ czynnoœci kierowników czy za-
stêpców kierowników stanu cywilnego – oczywi-
œcie tych odrêbnych od wójta, burmistrza czy pre-
zydenta – mog¹ byæ obarczone wad¹ dokonania ich
przeznieuprawnionyorgan, cowkonsekwencjimo-
¿e podwa¿aæ wa¿noœæ takich czynnoœci. Zreszt¹ je-
dna, co najmniej jedna czynnoœæ, jak wynika z uza-
sadnienia, w postaci zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskie-
go, zosta³a prawnie zakwestionowana, z tej tylko
przyczyny, ¿e kierownik urzêdu stanu cywilnego,
przed którym to ma³¿eñstwo by³o zawierane, by³ ob-
sadzony nie na podstawie postêpowania konkurso-
wego,poprzedzaj¹cegopowo³anieprzez radêgminy,
tylko bezpoœrednio, bez przeprowadzenia postêpo-
wania konkursowego, w³aœnie tylko uchwa³¹ rady
gminy. Oczywiœcie ten stan rzeczy jest trudny do
utrzymania, poniewa¿ taki kierownik wykonuje
bardzo istotne czynnoœci, pocz¹wszy od sporz¹dze-
nia aktu urodzenia, a skoñczywszy na wystawieniu
aktu zgonu. St¹d koniecznoœæ, aby uregulowaæ tê
sytuacjê ustawowo.

I tego zakresu dotycz¹ regulacje zawarte
w art. 3 i 4, które w skrócie mo¿na okreœliæ jako
usankcjonowanie, z jednej strony, prawnoœci po-
wo³ywania takich kierowników czy zastêpców
kierowników urzêdów stanu cywilnego, którzy zo-
stali powo³ani bez konkursu. Traktuje siê to tak,
¿e te stanowiska zosta³y obsadzone zgodnie
z przepisami ustawy. A ponadto chodzi o to, ¿e

czynnoœci, które by³y przez owych kierowników i
ich zastêpców wykonywane, s¹ równie¿ wa¿ne
z tego tytu³u, ¿e dokonywane by³y przez upra-
wniony organ. I to jest najistotniejsza rzecz. I st¹d
pilnoœæ tego projektu, koniecznoœæ, aby go szybko
uchwaliæ.

Oczywiœcie to nie wyczerpuje ca³ej materii
tej¿e ustawy, poniewa¿ ona porz¹dkuje te¿
kwestie zwi¹zane ze sposobem zatrudniania
kierowników urzêdu stanu cywilnego, aby nie
powtórzy³a siê sytuacja, ¿e interpretacja tych
przepisów bêdzie doœæ rozbie¿na. I tutaj siê sta-
nowi rzecz nastêpuj¹c¹. Mianowicie zgodnie
z ustaw¹ o pracownikach samorz¹dowych
pe³ne rygory w tym zakresie obowi¹zuj¹ kiero-
wników urzêdów stanu cywilnego i ich zastêp-
ców; chodzi o tryb otwarty, konkurencyjny,
czyli tak zwane konkursy. Odstêpuje siê tutaj
od tego, poprzez zmianê odpowiednich zapisów
w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego,
dotycz¹cych powo³ywania, ewentualnie odwo-
³ywania kierowników urzêdów stanu cywilnego
i ich zastêpców. Mówimy oczywiœcie o tych od-
rêbnych kierownikach, a nie o wójtach, prezy-
dentach i burmistrzach. To jest jedna rzecz.
Druga rzecz, równie¿ istotna. Mianowicie na
podstawie wyliczeñ, ile takich czynnoœci z za-
kresu aktów stanu cywilnego jest wykonywane
w poszczególnych gminach, wprowadzono za-
pis, to jest nowoœæ, ¿e obowi¹zkiem jest, aby
w gminach maj¹cych powy¿ej piêædziesiêciu
tysiêcy mieszkañców by³ zatrudniony kiero-
wnik urzêdu stanu cywilnego. Bêdzie to obo-
wi¹zek, podkreœlam, w gminach maj¹cych po-
wy¿ej piêædziesiêciu tysiêcy mieszkañców.
Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa o aktach stanu
cywilnego przewiduje mo¿liwoœæ – tylko mo¿li-
woœæ – powo³ywania kierownika urzêdu stanu
cywilnego odrêbnego od wójta, prezydenta czy
burmistrza. W tej chwili w gminach powy¿ej
piêædziesiêciu tysiêcy mieszkañców jest to ob-
ligatoryjne.

Porz¹dkowana jest równie¿ kwestia zastêpców
kierowników urzêdu stanu cywilnego. I tutaj jest
zapis mówi¹cy, ¿e wójt, burmistrz, prezydent zatru-
dnia inn¹ osobê na stanowisko zastêpcy kierowni-
ka urzêdu stanu cywilnego. Taki zapis powoduje, ¿e
zastêpca kierownika urzêdu stanu cywilnego musi
byæ w ka¿dej gminie, niezale¿nie od jej wielkoœci
i niezale¿nie od tego, czy tê funkcjê w danej gminie
sprawowa³ dotychczas li tylko wójt, burmistrz, pre-
zydent – to ostatnie jest ma³o prawdopodobne, ale
formalnie taka mo¿liwoœæ istnieje – i niezale¿nie od
tego, czy gmina liczy powy¿ej piêædziesiêciu tysiêcy
mieszkañców i czy jest tam, bo powinien byæ zgod-
nie z t¹ ustaw¹, kierownik urzêdu stanu cywilnego,
czy te¿ nie ma takiego kierownika, odrêbnego od
wójta, prezydenta, burmistrza.

To s¹ regulacje, które dotycz¹ organizacji w za-
kresie tych funkcji w polskich gminach.
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W omawianej zmianie jest równie¿ porz¹dko-
wana kwestia wymogów kwalifikacyjnych, jakie
powinni spe³niaæ kierownik urzêdu stanu cywil-
nego lub jego zastêpcy. To jest wymienione w
dodawanym art. 6a; ju¿ nie bêdê go bezpoœre-
dnio cytowaæ. Moc prawn¹ ma to, co do tej chwili
obowi¹zywa³o w tym zakresie w ustawie o praco-
wnikach samorz¹dowych, plus nowy wymóg,
który bêdzie musia³o spe³niæ wiele osób dotych-
czas zatrudnionych, a mianowicie wymóg, ¿e
osoby te bêd¹ musia³y, je¿eli bêd¹ chcia³y wyko-
nywaæ funkcje kierownika urzêdu stanu cywil-
nego lub jego zastêpcy, posiadaæ wy¿sze magi-
sterskie wykszta³cenie prawnicze, administra-
cyjne lub te¿, je¿eli maj¹ inne wykszta³cenie,
skoñczyæ podyplomowe studia administracyj-
ne. Tutaj oczywiœcie zostawiono, poprzez wpro-
wadzenie przepisów przejœciowych, osobom
obecnie zatrudnionym na tych stanowiskach
tak¹ mo¿liwoœæ, ¿e w przeci¹gu szeœciu lat od
momentu wejœcia ustawy w ¿ycie wymagane wy-
kszta³cenie uzyskaj¹, je¿eli go, jak mówiê, nie
posiadaj¹.

Nastêpna zmiana, która jest zawarta w tej¿e
regulacji, dotyczy ustawy o op³acie skarbowej.
To jest zmiana porz¹dkuj¹ca. Mianowicie zda-
rza³o siê tak, ¿e na podstawie obecnie obowi¹zu-
j¹cej ustawy o op³acie skarbowej inne decyzje
wydawane przez kierownika urzêdu stanu cy-
wilnego, niezale¿nie od tego, czy by³y negaty-
wne, czy pozytywne, w tej¿e ustawie wymienio-
ne jako odrêbne, za które pobiera siê jak¹œ inn¹
op³atê, by³y obarczone op³at¹ skarbow¹ w wyso-
koœci 39 z³. I pojawi³a siê taka sytuacja, ¿e za
czynnoœæ, któr¹ wykonywali kierownik urzêdu
stanu cywilnego czy jego zastêpca i której wynik
by³ pozytywny, by³a pobierana op³ata w wysoko-
œci na przyk³ad 10 z³, a je¿eli decyzja by³a odmo-
wna, by³o to traktowane jako pozosta³e decyzje
kierownika urzêdu stanu cywilnego i wtedy p³a-
ci³o siê 39 z³. No, taka sytuacja wydaje siê doœæ
paradoksalna. I tutaj nastêpuje zmiana – do
obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów doty-
cz¹cych tych pozosta³ych decyzji wydawanych
przez kierownika urzêdu stanu cywilnego do-
daje siê – w odpowiednim ustêpie – s³owa:
„uwzglêdniaj¹ce wnioski stron”. I wtedy wyklu-
czymy sytuacjê, ¿e od decyzji negatywnych ró-
wnie¿ s¹ pobierane op³aty. Bo w tej chwili ma
miejsce sytuacja paradoksalna, ¿e za odmowê
trzeba zap³aciæ wiêcej ni¿ za uzyskanie doku-
mentu czy wykonanie czynnoœci.

I w zasadzie s¹ to g³ówne regulacje. Mam na-
dziejê, ¿e w pe³ni je przedstawi³em. Bior¹c pod
uwagê znaczenie tej regulacji, szczególnie je¿eli
chodzi o ustabilizowanie sytuacji w polskich urzê-
dach stanu cywilnego, proszê o jej przyjêcie bez po-
prawek, zgodnie z wnioskiem komisji. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Proszê bardzo, Panie Senatorze…
Zapraszam tutaj, Panie Senatorze.
(Senator Ryszard Knosala: Mam dwa pytania

do…)
Pan senator Knosala.

Senator Ryszard Knosala:
Panie Marsza³ku, Panie Sprawozdawco, mam

dwa pytania.
Jak nale¿y traktowaæ przypadki osób zajmu-

j¹cych stanowiska kierowników urzêdu stanu cy-
wilnego, które zosta³y powo³ane na nie z uchybie-
niem przepisom ustawowym i które w efekcie
nadzoru wojewodów oraz orzeczeñ s¹dów admini-
stracyjnych zmuszone by³y opuœciæ te stanowis-
ka? Obecnie mo¿e dojœæ do sytuacji, ¿e w ramach
tej samej grupy osób jedne ponios³y ju¿ konsek-
wencje zastosowania z³ego prawa, to znaczy zo-
sta³y zwolnione, a inne uratuj¹ swoje stanowisko
na skutek przepisów sanuj¹cych.

I drugie pytanie. Przy za³o¿eniu, ¿e obecnie to-
cz¹ siê przed s¹dami administracyjnymi postêpo-
wania w sprawie kierowników oraz zastêpców kie-
rowników USC powo³anych z naruszeniem obo-
wi¹zuj¹cego prawa, powstaje pytanie, jak powinny
siê te sprawy zakoñczyæ w sytuacji, kiedy z jednej
strony bêdzie obowi¹zywa³a ustawa, nad któr¹
obecnie dyskutujemy, a z drugiej strony – ogólna
zasada procesowa, ¿e s¹d bada uchwa³ê pod
k¹tem jej zgodnoœci z przepisami prawa obowi¹zu-
j¹cymi w momencie jej podjêcia? Dziêkujê bardzo.

(Senator Bohdan Paszkowski: Dziêkujê bardzo.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bohdan Paszkowski:

Takich przypadków nie rozpoznawaliœmy na
posiedzeniu komisji, ale wyra¿ê swoj¹ opiniê,
byæ mo¿e bêdzie ona uzupe³niona opini¹ przed-
stawicieli wnioskodawców, czyli jak rozumiem,
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji.

Je¿eli chodzi o drug¹ kwestiê, to wydaje mi
siê, ¿e wzglêdy celowoœciowe jednak przema-
wia³yby za tym, ¿eby s¹d tak¹ sprawê, która nie
zosta³a prawomocnie zakoñczona, na jakimœ
etapie rozpoznawania po prostu umorzy³. Wy-
daje mi siê, ¿e te nowe regulacje, jeœli chodzi
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o dalsze prowadzenie takiego postêpowania, ze
wzglêdów celowoœciowych, ze wzglêdu na klau-
zule ogólne, jednak wskazuj¹, ¿e po prostu nale-
¿y sprawê umorzyæ jako bezprzedmiotow¹. Ta-
kie jest moje zdanie.

A co do pierwszego pytania to moje zdanie jest
takie, ¿e niestety, je¿eli coœ zosta³o ju¿ prawo-
mocnie rozstrzygniête, to regulacja tych sytuacji
nie obejmuje. I moim zdaniem ktoœ na tym traci,
je¿eli nie korzysta³ na przyk³ad z ró¿nego rodzaju
œrodków odwo³awczych, skarg na rozstrzygniê-
cia, je¿eli takie by³y, organów nadzoru itd. Tak to
wygl¹da. Regulacja moim zdaniem takich sytua-
cji nie obejmuje. Bo trzeba pamiêtaæ, ¿e tak zwa-
ne sanacje nastêpuj¹ tylko w przypadku naru-
szenia tego trybu konkursowego. Je¿eli tam by³
zbieg jakichœ jeszcze innych okolicznoœci, to nie
bêdzie to podpadaæ pod tê sanacjê. Taka jest mo-
ja opinia.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ jeszcze jakieœ inne pytania?
Poniewa¿ nie ma, przechodzimy do dalszej pro-

cedury.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d. Do

reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
spraw wewnêtrznych i administracji.

Czy pan minister Witold Dro¿d¿ chce zabraæ
g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Witold Dro¿d¿: Nie,
Panie Marsza³ku.)

Dziêkujê.
Senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwa-

j¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do przed-
stawiciela rz¹du, zwi¹zane z omawianym pun-
ktem obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Pan senator Ryszard Knosala.
Panie Ministrze, w takim razie zapraszam do

mównicy.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Knosala:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Znane s¹
przypadki wystêpowania przez osoby fizyczne
z pozwami o odszkodowanie za szkodê wynik³¹
w nastêpstwie czynnoœci dokonanych przez
nieprawid³owo powo³anych kierowników i za-
stêpców kierowników USC. Pan sprawozdawca
wymieni³ ten znany z mediów przypadek
ma³¿eñstwa z Bytomia, o ile dobrze pamiêtam.

Czy móg³by pan minister podaæ kwotê odszko-
dowañ, która zosta³a ewentualnie ju¿ wyp³aco-
na w zwi¹zku z czynnoœciami stanu cywilnego
dokonanymi przez nieuprawnione osoby?
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Witold Dro¿d¿:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo! Panie Senatorze, wed³ug

naszej wiedzy w chwili obecnej jest kilkanaœcie
takich spraw i s¹ one na ró¿nych etapach zaa-
wansowania. Jedna z nich rzeczywiœcie, i to do-
tyczy przypadku lubelskiego, zakoñczy³a siê ju¿
rozstrzygniêciem, w wyniku którego, jeœli dob-
rze pamiêtam, zosta³o zas¹dzone odszkodowa-
nie w wysokoœci 50 tysiêcy z³. Myœlê, ¿e ta kwota
jest jednym z argumentów przemawiaj¹cych za
tym, ¿eby przepisy w tym zakresie mo¿liwie
szybko uregulowaæ w taki sposób, aby ewen-
tualne kolejne tego typu sytuacje nie obci¹¿a³y
bud¿etów gmin, które na to si³¹ rzeczy nie by³y
przygotowane. Abstrahujê ju¿ od wielu innych
bardzo wa¿nych powodów spo³ecznych. Bardzo
dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator W³adys³aw Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, mia³em za-
miar zadaæ podobne pytanie. Tak jak tutaj kolega
senator wspomnia³, prezes Rady Ministrów, kie-
ruj¹c projekt ustawy do Sejmu, nada³ mu tryb pil-
ny. Myœlê, ¿e wi¹za³o siê to w³aœnie z liczb¹ przy-
padków kwestionowania prawomocnoœci dzia³a-
nia kierownika urzêdu stanu cywilnego w zwi¹z-
ku z jego niew³aœciwym powo³aniem. I chcia³bym
zapytaæ, ile jest takich spraw w ca³ej Polsce? Czy
w ogóle jest taka informacja?

Drugie pytanie, bardzo krótkie, odnosi siê do
zaproponowanego kryterium wykszta³cenia doty-
cz¹cego kierowników urzêdów stanu cywilnego.
Czy pan minister nie uwa¿a, ¿e zaproponowane
wykszta³cenie wy¿sze, ale bardzo kierunkowe,
czyli prawnicze i administracyjne, jest zbyt rygo-
rystycznym kryterium?
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Witold Dro¿d¿:

Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, na pierwsze
pytanie, jak rozumiem, czêœciowo udzieli³em od-
powiedzi. Wed³ug naszej wiedzy tych postêpowañ
jest, jeœli dobrze pamiêtam, oko³o piêtnastu, ale
ten stan mo¿e siê zmieniaæ z dnia na dzieñ, a ja
dysponujê danymi sprzed kilkunastu dni.

Jeœli chodzi o kwestiê wykszta³cenia, to wydaje
siê, ¿e ze wzglêdu na charakter czynnoœci wykony-
wanych przez kierowników urzêdu stanu cywilne-
go wymóg dotycz¹cy nie tylko tego, aby legitymo-
wali siê oni wy¿szym wykszta³ceniem, ale tak¿e te-
go, ¿eby to wykszta³cenie by³o œciœle ukierunkowa-
ne, jest w pe³ni uzasadniony. Ten typ czynnoœci,
z którymi maj¹ do czynienia i które wykonuj¹ kie-
rownicy i zastêpcy kierowników urzêdu stanu cy-
wilnego, to s¹ czynnoœci, które wymagaj¹ dosyæ
g³êbokiej znajomoœci coraz szerszej problematyki
prawniczej. Mo¿na powiedzieæ, ¿e z ka¿dym rokiem
skala zjawisk, z którymi maj¹ do czynienia kiero-
wnicy urzêdów stanu cywilnego, jest coraz szer-
sza. Na to nak³adaj¹ siê rozmaite zjawiska spo³ecz-
ne zwi¹zane z mobilnoœci¹ zarówno Polaków, jak
i cudzoziemców. W zwi¹zku z tym wydaje siê, ¿e
wymóg dotycz¹cy wykszta³cenia kierunkowego
jest w pe³ni uzasadniony i jego wprowadzenie za-
gwarantuje obywatelom absolutn¹ pewnoœæ, i¿
kierownicy urzêdów stanu cywilnego, którzy na
ich rzecz wykonuj¹ czynnoœci, robi¹ to w sposób
w stu procen- tach profesjonalny.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Teraz pytanie zadaje pan senator Ryszard Kno-

sala.

Senator Ryszard Knosala:
Panie Ministrze, ja chcia³bym jeszcze wróciæ

do swojego pytania, które zada³em panu spra-
wozdawcy. Czy sprawa tych kierowników, któ-
rzy musieli opuœciæ stanowiska, jest definity-
wnie zamkniêta w oczach ustawodawcy czy pra-
wodawcy, czy te¿, mówi¹c kolokwialnie, jest
przewidziana jakaœ furtka? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Witold Dro¿d¿:

Panie Senatorze, mam wra¿enie, ¿e tutaj ¿a-
dnej furtki nie ma. I mo¿e to dobrze, ¿e ju¿ nie ma
¿adnej furtki. Proponuj¹c te przepisy, w pier-
wszej kolejnoœci kierowaliœmy siê interesem oby-
wateli. Byæ mo¿e z punktu widzenia jakiejœ gru-
py, zapewne stosunkowo niewielkiej, kierowni-
ków urzêdów stanu cywilnego, mo¿na powie-
dzieæ, w du¿ym uproszczeniu, ¿e traci ona na tej
sytuacji. Jednak, niestety, nie ma mo¿liwoœci,
aby w ramach proponowanych regulacji, czy
ewentualnie dodaj¹c jakieœ kolejne regulacje,
niejako odwróciæ zdarzenia ich dotycz¹ce, które
ju¿ mia³y miejsce.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze. Nie ma wiêcej pytañ,
dziêkujê panu…

A, przepraszam, jest pytanie. Pani senator
Ma³gorzata Adamczak.

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Nasunê³o mi siê pewne pytanie. Proponowane
zmiany ustawy wprowadzaj¹ obligatoryjne za-
trudnienie zastêpców kierowników. Czy w mini-
sterstwie albo w rz¹dzie zastanawiano siê nad
tym, ¿eby wprowadziæ zatrudnienie kierownika
w ka¿dej gminie, bez wzglêdu na liczbê osób w niej
mieszkaj¹cych?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Witold Dro¿d¿:

Oczywiœcie w wielu gminach jest taka sytuacja,
¿e zatrudniony jest kierownik. Obligatoryjnoœci
zatrudniania kierownika nie proponowaliœmy
wprowadziæ, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e w tym za-
kresie nale¿y pozostawiæ niezbêdn¹ swobodê sa-
morz¹dom, które najlepiej s¹ w stanie oceniæ
sytuacjê. To czêsto nie liczba mieszkañców w da-
nej gminie przes¹dza o liczbie czynnoœci, które
musz¹ zostaæ wykonane. Je¿eli na terenie nawet
niewielkiej gminy znajduje siê na przyk³ad du¿y
szpital, to ju¿ sama obecnoœæ tego szpitala bardzo
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czêsto generuje szereg czynnoœci. W zwi¹zku
z tym odnoszenie tego typu wymogów tylko i wy-
³¹cznie do liczby mieszkañców nie wydaje siê uza-
sadnione i tutaj nale¿y zachowaæ elastycznoœæ.

Proponuj¹c przepis dotycz¹cy zatrudnienia za-
stêpców kierownika urzêdu stanu cywilnego,
mieliœmy na wzglêdzie przede wszystkim fakt, i¿
kierownicy czy zastêpcy kierowników urzêdów
stanu cywilnego rejestruj¹ bardzo czêsto zdarze-
nia o charakterze losowym. I praktyka pokazuje,
i¿ w tych gminach, w których funkcjê kierownika
pe³ni¹ wójtowie, bardzo czêsto ze wzglêdów naj-
bardziej naturalnych, fizycznych, nie s¹ oni w sta-
nie sprostaæ tym obowi¹zkom, ze szkod¹ dla zain-
teresowanych obywateli. St¹d wymóg dotycz¹cy
zastêpców kierownika urzêdu stanu cywilnego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

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

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

pisa³ siê do g³osu.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
przyrody oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 243,
a sprawozdanie komisji w druku nr 243A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska, pana senatora Micha³a
Wojtczaka, o przedstawienie sprawozdania komi-
sji…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie ma sprawo-
zdawcy.)

To minutowa przerwa…
(Senator Ireneusz Niewiarowski: Jest, jest.)
Proszê, Panie Senatorze. Pan senator ju¿ jest.
Proszê, Panie Senatorze, przedstawiæ sprawo-

zdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska.

Senator Micha³ Wojtczak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku, przepraszam za

spóŸnienie.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodo-

wiska przedstawiam sprawozdanie z prac komi-
sji nad dwiema wa¿nymi ustawami, dotycz¹cymi

problemów ochrony œrodowiska, uchwalonymi
przez Sejm w dniu 5 wrzeœnia bie¿¹cego roku.
Pierwsza z nich to ustawa o zmianie ustawy
o ochronie przyrody oraz niektórych innych
ustaw, zamieszczona w druku senackim
nr 243A. Druga to ustawa o udostêpnianiu infor-
macji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo-
³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o oce-
nach oddzia³ywania na œrodowisko, druk senac-
ki nr 244A.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska pra-
cowa³a nad obiema ustawami na posiedzeniach
w dniach 10 i 17 wrzeœnia bie¿¹cego roku. Zasa-
dniczym celem obu tych ustaw jest usuniêcie na-
ruszeñ prawa wspólnotowego, na co od d³u¿szego
czasu wskazywa³a Komisja Europejska. Bezsku-
tecznoœæ wezwañ kierowanych w tej sprawie do
w³adz polskich…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Przepraszam, Panie Senatorze Sprawozdawco,
druga ustawa jest w nastêpnym punkcie, w pun-
kcie osobnym, w zwi¹zku z tym zwracam uwagê…

(Senator Micha³ Wojtczak: Tak, tak.)
Najpierw poprosimy o sprawozdanie do tego

punktu, a potem przejdziemy do nastêpnego.

Senator Micha³ Wojtczak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ustawa, o której mówiê, czyli ustawa o zmia-

nie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych
innych ustaw, ma na celu dostosowanie pol-
skiego prawa do prawa wspólnotowego, przede
wszystkim implementacjê dwóch przepisów za-
wartych w dwóch dyrektywach, w tak zwanej
dyrektywie ptasiej i w dyrektywie siedliskowej.
Nie zmienia to faktu, ¿e równie¿ w kwestii tej
ustawy Komisja Europejska wnosi³a od d³u¿-
szego czasu zastrze¿enia wskazuj¹ce na naru-
szanie przez Polskê prawa wspólnotowego. Jes-
teœmy w sytuacji, w której niezrealizowanie po-
stulatów, zastrze¿eñ Komisji Europejskiej, gro-
zi Polsce skierowaniem wniosku do Trybuna³u
Sprawiedliwoœci.

W ustawie, o której mowa, nowelizacja dotyczy
g³ównie, tak jak mówi³em, implementacji przepi-
sów dwóch dyrektyw: ptasiej i siedliskowej. Przy
okazji ma ona tak¿e na celu usprawnienie za-
rz¹dzania obszarami Natura 2000, usprawnie-
nie i uporz¹dkowanie przepisów okreœlaj¹cych
tryb ich wyznaczania, a tak¿e zmniejszenie kosz-
tów zarz¹dzania tymi obszarami.

W szczegó³ach ustawa ta dokonuje zmian po-
legaj¹cych na rozszerzeniu katalogu definicji
sformu³owanych w ustawie o ochronie przyrody
przez uwzglêdnienie w nim definicji wynika-
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j¹cych z dyrektywy siedliskowej, a czêœæ defini-
cji zawartych w obecnie obowi¹zuj¹cej ustawie
zosta³a zmodyfikowana. Kolejna zmiana to na-
³o¿enie obowi¹zku uzgadniania z dyrektorem
parku narodowego projektów planów urz¹dza-
nia lasu, uproszczonych planów urz¹dzania la-
su i zadañ z zakresu gospodarki leœnej w czêœci
dotycz¹cej lasów w otulinie parku narodowego
oraz w granicach parku narodowego, je¿eli
ustalenia tych planów lub zadania mog¹ mieæ
negatywny wp³yw na ochronê przyrody parku
narodowego. Nastêpna zmiana to przekazanie
kompetencji zwi¹zanych z uznaniem obszarów
za rezerwat przyrody dotychczas przypisanych
wojewodzie regionalnemu dyrektorowi ochrony
œrodowiska. Kolejna zmiana polega na uszcze-
gó³owieniu przepisów dotycz¹cych zezwoleñ na
odstêpstwa od zakazów obowi¹zuj¹cych na te-
renie parku narodowego i w rezerwatach przyro-
dy oraz przyjêciu rozwi¹zania, ¿e zezwolenia ta-
kie, odnosz¹ce siê do obszaru rezerwatu przyro-
dy, bêdzie wydawa³ generalny dyrektor ochrony
œrodowiska. Kolejna zmiana to uwzglêdnienie,
¿e plan ochrony dla parku narodowego, rezer-
watu przyrody oraz parku narodowego w zakre-
sie ustaleñ do opracowañ planistycznych powi-
nien zawieraæ równie¿ wskazania dotycz¹ce eli-
minacji lub ograniczenia zidentyfikowanych za-
gro¿eñ wewnêtrznych dla zachowania celów
ochrony tych obszarów.

Wœród zmian, tak jak wspomnia³em, jest
uporz¹dkowanie dotychczasowych przepisów
dotycz¹cych trybu wyznaczania obszarów Na-
tura 2000. Kolejna sprawa to wprowadzenie
nowego systemu planowania ochrony obsza-
rów Natura 2000. Dodano na przyk³ad przepisy
przewiduj¹ce nowe narzêdzie ochrony, jakim
bêd¹ plany zadañ ochronnych. Kolejna zmiana
to przekazanie dotychczasowych kompetencji
wojewody, przewidzianych ustaw¹ o ochronie
przyrody, regionalnemu dyrektorowi ochrony
œrodowiska.

Ustawa uœciœla tak¿e procedury tworzenia
ogrodu botanicznego lub zoologicznego, wpro-
wadza nowe regulacje odnosz¹ce siê do ¿ywych
zwierz¹t gatunków niebezpiecznych dla ¿ycia
i zdrowia ludzi, rozszerza zakres monitoringu
przyrodniczego, zgodnie z wymaganiami dyrek-
tywy siedliskowej. Wprowadza ona tak¿e zakaz
rozmna¿ania zwierz¹t uzyskanych w wyniku
krzy¿owania, a tak¿e krzy¿owania okreœlonych
w ustawie gatunków zwierz¹t ze zwierzêtami in-
nych gatunków bez zezwolenia generalnego dy-
rektora ochrony œrodowiska. Ustawa ta okreœla
tryb wydawania zezwoleñ na sprowadzanie do
kraju, przetrzymywanie i prowadzenie hodowli,
rozmna¿anie i sprzeda¿ na terenie kraju roœlin,
zwierz¹t lub grzybów gatunków obcych. Zape-

wnia ona generalnemu dyrektorowi ochrony
œrodowiska, regionalnym dyrektorom ochrony
œrodowiska, dyrektorom parków narodowych
nieodp³atny dostêp do bazy danych ewidencji
gruntów i budynków. Ustawa przyjê³a takie roz-
wi¹zanie, ¿e do inwestycji, dla których przepro-
wadzono ocenê oddzia³ywania przedsiêwziêcia
na œrodowisko, w trakcie której uzgodniono rea-
lizacjê przedsiêwziêcia z regionalnym dyrekto-
rem ochrony œrodowiska, nie stosuje siê przepi-
su mówi¹cego o obowi¹zku uzgodnienia z woje-
wod¹ w odniesieniu do obszarów objêtych
ochron¹ na podstawie przepisów o ochronie
przyrody, decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz decyzji o wa-
runkach zabudowy.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Komisja pod-
czas rozpatrywania tej ustawy na dwóch posie-
dzeniach przyjê³a i rekomenduje Wysokiej Izbie
przyjêcie do niej dwudziestu szeœciu popra-
wek. W zdecydowanej wiêkszoœci s¹ to popraw-
ki o charakterze legislacyjnym, maj¹ce na celu
wyeliminowanie ewentualnych w¹tpliwoœci in-
terpretacyjnych, zapewnienie zgodnoœci usta-
wy z zasadami poprawnej legislacji czy wresz-
cie poprawki o charakterze czysto redakcyj-
nym. Wœród poprawek merytorycznych jedna
jest niezwykle istotna, a mianowicie usuwa
ona pewn¹ w¹tpliwoœæ co do zgodnoœci z art. 94
konstytucji, a dotyczy to trybu ustanawiania
planu zadañ ochronnych dla obszaru Natu-
ra 2000 po³o¿onego na terenie wiêcej ni¿ jedne-
go województwa.

Wszystkie zg³oszone podczas posiedzenia
komisji poprawki zosta³y przez komisjê przyjê-
te. W imieniu komisji mam zaszczyt prosiæ Wy-
sok¹ Izbê o uchwalenie tej ustawy wraz z dwu-
dziestoma szeœcioma poprawkami. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca,

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê, zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Senatorze, problem dotyczy pewnego po-
rz¹dku i przyzwoitej legislacji. Czym uwarunko-
wane jest wprowadzenie w ¿ycie tej ustawy 15 lis-
topada, a nie z pocz¹tkiem nowego roku bud¿eto-
wego? Przecie¿ ustawa rodzi pewne skutki bud¿e-
towe. Zaraz bêdê pyta³ o to, jak one wygl¹daj¹. To
jest zadanie bud¿etowe – mamy œwiadomoœæ tego,
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¿e chcemy przekszta³ciæ bud¿et w bud¿et zada-
niowy – które znajdzie siê w nowym roku bud¿e-
towym. Czym jest uwarunkowane to, ¿e akurat
15 listopada jest dat¹ wejœcia w ¿ycie tej usta-
wy? Jakie s¹ przyczyny, które nakazuj¹ taki po-
œpiech i nak³adanie obci¹¿eñ na bud¿et jeszcze
przed koñcem roku bud¿etowego? Jak bêd¹ po-
krywane te obci¹¿enia w bud¿ecie? Z jakiego
bud¿etu bêd¹ pochodzi³y œrodki w roku wdra¿a-
nia tej ustawy, przez pó³tora miesi¹ca tego ro-
ku? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Micha³ Wojtczak:

Tak pilny, nieodleg³y termin wejœcia w ¿ycie
ustawy wynika z naszych zobowi¹zañ wobec Ko-
misji Europejskiej, wobec Wspólnoty Europej-
skiej. To s¹ terminy, które zosta³y gdzieœ wczeœ-
niej zaniedbane i krótko mówi¹c, w tej chwili tro-
szeczkê nadganiamy stracony czas. Nie potrafiê
powiedzieæ dok³adnie, z jakich pozycji bêdzie to fi-
nansowane, ale myœlê, ¿e ewentualnie przedsta-
wiciel rz¹du bêdzie w stanie dok³adniej na to pyta-
nie odpowiedzieæ.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê bardzo.
Wobec tego ja bêdê pyta³ przedstawiciela rz¹du.
Proszê, ¿eby siê na to przygotowa³. Mam te¿ jesz-
cze parê innych pytañ. Dziêkujê.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Cimoszewicz, proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, moje pytanie w równym stop-

niu dotyczy obu referowanych przez pana projek-
tów ustaw. Zapozna³em siê z opiniami Biura Le-
gislacyjnego. W obu przypadkach mamy do czy-
nienia z bezprecedensowo wielk¹ liczb¹ poprawek
sugerowanych przez legislatorów. To siê rzadko
zdarza. Kiedy przeczyta³em, jakie poprawki s¹
proponowane, odnios³em wra¿enie, ¿e chodzi po
prostu o coœ, co jest kwesti¹ elementarnej zrêcz-
noœci, zdolnoœci przy pisaniu prawa. Jak by pan
to zinterpretowa³, jak by pan to oceni³? Czy mamy
w tym przypadku do czynienia z wyj¹tkowo s³abo,
czy te¿ niechlujnie przygotowanymi projektami?
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Micha³ Wojtczak:

Panie Senatorze, trudno nie zgodziæ siê z opi-
ni¹, ¿e ustawa od strony legislacyjnej nie zosta³a
przygotowana najlepiej. Nie chcia³bym t³umaczyæ
projektodawcy, czyli rz¹du. Prawdopodobnie po-
œpiech mia³ na to jakiœ wp³yw. Ja prywatnie te¿
mogê wyraziæ pewne zdziwienie, ¿e nie zosta³o to
wczeœniej zauwa¿one przez Biuro Legislacyjne
Sejmu, bo poprawki, uwagi czy zastrze¿enia, jakie
zg³osi³o nasze biuro, Biuro Legislacyjne Senatu,
s¹ bardzo liczne. Ta ustawa zosta³a przecie¿
uchwalona przez Sejm. Rzeczywiœcie niektóre po-
prawki zg³oszone podczas posiedzenia komisji
budz¹ zdumienie, dziwi to, ¿e te sprawy nie zosta-
³y zauwa¿one, wychwycone i poprawione wczeœ-
niej, na etapie prac sejmowych.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Czy pan senator Skurkiewicz siê zg³asza³, czy

nie?
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Tak.)
Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, najpierw jedna uwaga, a póŸ-

niej jedno pytanie. Chcia³bym siê odnieœæ do tego,
o czym wspomina³ pan senator Andrzejewski. My
zobowi¹zaliœmy siê zmieniæ te akty prawne, ale do
koñca bie¿¹cego roku, czyli ustawa w myœl logiki
powinna wejœæ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Dlatego te¿ jestem zdumiony tym, ¿e ustawa, oby-
dwie ustawy wchodz¹ w ¿ycie w czasie trwania ro-
ku bud¿etowego, a rodz¹ one powa¿ne konsek-
wencje finansowe. Ale o tym jeszcze bêdzie czas
porozmawiaæ, a tak¿e zadaæ pytanie panu mini-
strowi.

Panie Senatorze, chcia³bym zapytaæ o art. 1
ust. 17, który dotyczy art. 32 lit. b, ust. 4 otrzymu-
je tu nowe brzmienie. W materiale, który otrzyma-
liœmy z Sejmu, z tego przepisu zosta³o wykluczone
sformu³owanie „po zapewnieniu œrodków finan-
sowych na ten cel”. W dokumentach, które trafi³y
do Sejmu i nad którymi w Sejmie procedowano,
podczas ca³ej drogi legislacyjnej ten zapis tam by³.
Czy nie uwa¿a pan, ¿e nale¿a³oby Lasom Pañ-
stwowym, bo to jest zapis dotycz¹cy Lasów Pañ-
stwowych, zapewniæ finansowanie dotycz¹ce
ochrony na obszarach Natura 2000 w formie fi-
nansowania z bud¿etu pañstwa? Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator Micha³ Wojtczak:
Panie Senatorze, trudno mi odpowiadaæ na py-

tanie dotycz¹ce zmian poczynionych na etapie
prac sejmowych. Z tego, co ja sobie przypominam,
pan senator by³ uprzejmy zadaæ podobne pytanie
przedstawicielowi rz¹du na posiedzeniu komisji
i jeœli dobrze pamiêtam, w odpowiedzi pan mini-
ster stwierdzi³, ¿e Lasy Pañstwowe na te kompe-
tencje ju¿ w tej chwili otrzymuj¹ odpowiednie
œrodki.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan Senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Ja tylko gwoli uœciœlenia. Pan minister zobo-

wi¹za³ siê równie¿ przedstawiæ Wysokiej Komisji
informacjê w formie pisemnej. Ja bêdê mia³ pro-
œbê do pana marsza³ka o zwrócenie uwagi fun-
kcjonariuszom publicznym, ¿e je¿eli na posie-
dzeniu komisji podejmuj¹ zobowi¹zania, to po-
winni tych zobowi¹zañ dotrzymaæ. Mimo up³ywu
czasu, a min¹³ ju¿ ponad tydzieñ od poprzednie-
go posiedzenia komisji, stosowne pismo do Ko-
misji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska niestety
nie dotar³o.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie widzê chêt-

nych.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony jako pro-

jekt rz¹dowy. Do prezentowania stanowiska
rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upo-
wa¿niony minister œrodowiska.

Czy pan minister Maciej Trzeciak, g³ówny kon-
serwator przyrody chcia³by zabraæ g³os w sprawie
projektu?

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam przyjemnoœæ i zaszczyt przedstawiæ Wy-

sokiemu Senatowi ustawê, powiedzieæ kilka s³ów
na temat projektowanej ustawy zmieniaj¹cej
ustawê o ochronie przyrody. Chcê powiedzieæ kil-
ka s³ów, gdy¿ w debacie na pewno pojawi¹ siê py-
tania, na które chcia³bym obszernie odpowiedzieæ
i rozwiaæ istniej¹ce w¹tpliwoœci.

Chcia³bym podkreœliæ, ¿e jest to jedna z pakietu
trzech ustaw, które s¹ kluczowe dla budowy in-
frastruktury, szczególnie autostrad i dróg ekspre-
sowych, szybkich kolei, ze œrodków Unii Europej-
skiej, a chodzi o poprawienie prawa polskiego
wzglêdem unijnego. Jest to dla rz¹du, dla mini-
stra œrodowiska niezwykle wa¿ne, aby uwarunko-
wania Unii Europejskiej w zakresie ochrony œro-
dowiska, które s¹ na bardzo wysokim poziomie…
Wiemy, ¿e jesteœmy w Unii Europejskiej. Kraje
unijne wygenerowa³y akty prawne, które stawiaj¹
wysok¹ poprzeczkê w zakresie ochrony œrodowis-
ka i przyrody. My w 2002 r. w Atenach w traktacie
akcesyjnym zobowi¹zaliœmy siê do przyjêcia tego
samego systemu prawnego, do przyjêcia tak samo
wysoko postawionej poprzeczki. To by³o w 2002 r.
Teraz mamy rok 2008, a to prawo wci¹¿ nie zosta-
³o poprawione, wci¹¿ jest ono niezgodne z przepi-
sami unijnymi.

Pakiet trzech ustaw, czyli ustawa o ochronie
przyrody, ustawa o ocenach oddzia³ywania na
œrodowisko, mówi¹c w skrócie, i specustawa dro-
gowa, to taki symboliczny pakiet ustaw, które
maj¹ naprawiæ tê rzeczywistoœæ, dostosowaæ pol-
skie prawo do prawa unijnego, ale nie poprzez t³u-
maczenie dyrektyw, nie przez wykorzystanie t³u-
maczy, lecz dostosowanie do warunków lokal-
nych i w takim stopniu, w jakim to jest mo¿liwe,
skócenie wszelkich mo¿liwych postêpowañ admi-
nistracyjnych, ograniczenie wszelkich mo¿liwych
rygorów, szykan administracyjnych, tak by s³u¿y-
³o to wydawaniu dobrych decyzji. Muszê to pod-
kreœliæ w sposób zdecydowany: to prawo ma zape-
wniæ wydawanie bardzo dobrych decyzji admini-
stracyjnych œrodowiskowych, decyzji na najwy¿-
szym poziomie. Dlaczego to jest tak wa¿ne? Przez
szacunek do wszystkich inwestorów, którzy bêd¹
z tego korzystaæ, beneficjentów œrodków unij-
nych, aby nigdy nie byli nara¿eni na koniecznoœæ
zwrotu, zagro¿eni koniecznoœci¹ zwrotu œrodków
unijnych w sytuacji, gdyby po paru latach okaza³o
siê, ¿e wydane dla nich decyzje œrodowiskowe s¹
niedobre, niezgodne z prawem unijnym. To nasz
szacunek i nasza wielka troska o to, ¿eby wszyscy
drobni przedsiêbiorcy, a tak¿e duzi inwestorzy
mogli jak najlepiej korzystaæ ze œrodków unij-
nych, wype³niaj¹c wymogi unijne, czyli wymogi
p³atnika. Prawo p³atnika jest dzisiaj dla nas pod-
staw¹, ale prawo p³atnika nie w bezpoœrednim
t³umaczeniu, nie przepisane z dyrektyw, lecz
w sposób logiczny, rozs¹dny, a nawet sprytny, do-
stosowane do naszego systemu prawnego, tak
aby nasze postêpowania by³y jak najkrótsze, a je-
dnoczeœnie trzyma³y jakoœæ.

Ustawa o ochronie przyrody jest to ustawa,
która – jak ju¿ mówi³em – zosta³a wygenerowana
g³ównie z powodu zarzutów Komisji Europejskiej
z 2006 r. zwi¹zanych z dyrektyw¹ ptasi¹ i dyrekty-
w¹ siedliskow¹. Komisja Europejska zwraca³a
uwagê na przyk³ad na to, ¿e w naszej ustawie
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z 2004 r. o ochronie przyrody nie ma ¿adnego sys-
temu monitoringu czy kontroli wydawanych de-
cyzji, tego, co siê dzieje w obszarach Natura 2000,
z³e s¹ podstawy, czyli wykazy gatunków ptasich,
do wyznaczenia obszarów Natura 2000. To s¹ za-
rzuty, które mog³yby sprawiæ, ¿e ca³a tworzona
przez nas sieæ Natura 2000 musia³aby ulec rady-
kalnej zmianie. Staraliœmy siê w tej ustawie zapi-
saæ odpowiedzi na odpowiednie w¹tpliwoœci Unii
Europejskiej, Komisji Europejskiej w taki sposób,
¿eby nie wp³yn¹æ, nie zrewolucjonizowaæ ca³ej sie-
ci obszarów Natura 2000. Ma³o tego, chcieliœmy te
zapisy tak skonstruowaæ, aby dziêki nim w tej
ustawie rozszerzyæ na przyk³ad komunikacjê, jeœ-
li chodzi o obszary Natura 2000, ¿eby wychodziæ
do spo³eczeñstwa. To s¹ trudne tematy. Jak
³¹czyæ potrzebê i koniecznoœæ ochrony przyrody
z potrzeb¹ rozwoju, z tak bardzo potrzebnymi
w Polsce inwestycjami? To s¹ naprawdê bardzo
trudne sprawy. Poprzez konstrukcjê planów za-
dañ ochronnych, poprzez dodatkowe konsultacje
spo³eczne postaraliœmy siê wyjœæ temu naprze-
ciw, doprowadziæ do rozmów ze spo³eczeñstwem,
z tymi grupami spo³ecznymi na dole, z tymi lu-
dŸmi, którzy s¹ zainteresowani na ka¿dym naj-
mniejszym obszarze. Chodzi o to, ¿eby t³umaczyæ,
¿eby ustawa stwarza³a mo¿liwoœci, a nawet obo-
wi¹zek prowadzenia jak najszerszej debaty spo³e-
cznej. Te obowi¹zki ci¹¿¹ na nas od kilku lat, tylko
do tej pory nie bardzo je wype³nialiœmy.

W ustawie nowelizuj¹cej ustawê o ochronie
przyrody nie staraliœmy siê, poniewa¿ mia³a na-
dany doœæ szybki tryb… Mówi¹c szczerze. te dwie
ustawy wraz ze specustaw¹ drogow¹ mia³y nada-
ny przez nas wewnêtrznie tak zwany tryb wojen-
ny, aby jak najszybciej wdro¿yæ je w ¿ycie, aby jak
najszybciej mo¿na by³o je stosowaæ. Dlaczego
15 listopada? Dlatego ¿e Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad – a to jest jeden
z przyk³adów – czeka z gotowymi wnioskami,
przed pozwoleniem na budowê, przed tym skróco-
nym pozwoleniem realizacyjnym na budowê drogi
ekspresowej czy autostrady, na wejœcie w ¿ycie
tych dwóch ustaw, w przeciwnym razie nie za-
cznie to dzia³aæ. Ka¿dy dzieñ jest tu wa¿ny. Ju¿
15 listopada rozpoczn¹ siê procesy uzgodnienio-
we w sprawie dróg ekspresowych czy autostrad.
Ka¿dy dzieñ jest cenny. Chodzi o to, aby jak naj-
szybciej mo¿na by³o uzyskaæ decyzje, og³aszaæ
przetargi i budowaæ.

Powiedzia³em o tym, ¿e ta ustawa by³a przygo-
towywana w trybie pilnym. W zwi¹zku z tym nie
podejmowaliœmy, staraliœmy siê nie podejmowaæ
spraw fundamentalnych, jeœli chodzi o ochronê
przyrody, choæ mamy takie plany. W przysz³ym
roku chcemy przygotowaæ ca³kiem nowe prawo
ochrony przyrody. Jeœli chodzi o wszystkie kwe-
stie, które do nas dociera³y, które wynika³y z dys-

kusji spo³ecznej, z aktywnoœci ró¿nych grup spo-
³ecznych i by³y bardzo, bardzo fundamentalne, to
nie chcieliœmy ich wdra¿aæ w tej ustawie, ponie-
wa¿ one wymagaj¹ pog³êbionej debaty, pog³êbio-
nych analiz merytorycznych. Ministerstwo Œro-
dowiska podejmie je w przysz³ym roku. W tym ro-
ku skupiliœmy siê na naprawie polskiego prawa
i na uruchomieniu wszystkich inwestycji ze œrod-
ków unijnych. Myœlê, ¿e to tyle tytu³em wstêpu.
W dalszej czêœci mogê to rozwin¹æ, w razie pytañ
s³u¿ê odpowiedziami. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator G³owski…
Przepraszam, muszê wyg³osiæ formu³ê: obecnie

senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca zapytania
do przedstawiciela rz¹du.

Przypominam, ¿e zapytanie nie mo¿e trwaæ
d³u¿ej ni¿ minutê.

Proszê bardzo, pan senator G³owski.

Senator Piotr G³owski:
Panie Ministrze, pytanie jest takie: czy roz-

wi¹zania zawarte w ustawie w zakresie utworze-
nia generalnej i regionalnych dyrekcji ochrony
œrodowiska nie bêd¹ prowadzi³y do dublowania
zadañ administracji pañstwowej i w zwi¹zku
z tym powiêkszania kosztów?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Wysoki Se-
nacie! To jest dobre pytanie. Generalna Dyrekcja
Ochrony Œrodowiska i regionalne dyrekcje ochro-
ny œrodowiska, które s¹ utworzone na bazie usta-
wy nowelizuj¹cej ustawê o ochronie przyrody
i ustawy o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko,
maj¹ za zadanie uporz¹dkowaæ system admini-
stracji ochrony œrodowiska w zakresie tak na-
prawdê jednej z najwa¿niejszych kwestii zwi¹za-
nych z odpowiedzialnoœci¹ – wzglêdem dyrektyw
unijnych. Do tej pory by³o tak, ¿e od czasu, kiedy
Polska przyst¹pi³a do Unii Europejskiej, kompe-
tencji i obowi¹zków zwi¹zanych z ochron¹ œrodo-
wiska przyrasta³o w tempie, mo¿na powiedzieæ,
logarytmicznym. Korespondencja wojewódzkiego
konserwatora przyrody jeszcze w 2001 r., 2002 r.
by³a na poziomie kilkudziesiêciu wniosków mie-
siêcznie, nagle, w 2004 r., w 2005 r., wp³ywa³o
miesiêcznie kilkaset wniosków o ró¿ne dodatko-
we opinie, uzgodnienia czy zaœwiadczenia. To po-
kazuje skalê wzrostu, jeœli chodzi o zakres kom-
petencji. Ale wtedy ustawodawca przewidywa³
tylko jeden tryb rozdzielania tych kompetencji
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– rozdzielanie pomiêdzy marsza³ka, wojewodê,
starostê, wójta, burmistrza, prezydenta i ministra
œrodowiska. W pewnym momencie, w 2006 r.,
2007 r., dodatkowa dyrektywa o odpowiedzialno-
œci za szkody w œrodowisku spowodowa³a, ¿e na-
st¹pi³o takie rozcz³onkowanie kompetencji, na
przyk³ad w zakresie ocen oddzia³ywania na œrodo-
wisko, ¿e marsza³ek jest dla czêœci inwestycji orga-
nem uzgadniaj¹cym, dla czêœci wojewoda, a w miê-
dzyczasie jest jeszcze starosta i minister œrodowis-
ka. To stworzy³o taki g¹szcz komplikacji prawno-
-administracyjnych dla przedsiêbiorców, dla be-
neficjentów œrodków unijnych, dla ludzi, którzy
musz¹ uzyskaæ te decyzje, ¿e wydaje nam siê, i¿
mog³o to byæ najwê¿sze gard³o, jeœli chodzi o kon-
sumpcjê œrodków unijnych na infrastrukturê.

W zwi¹zku z tym jedn¹ z kluczowych kwestii
by³o uporz¹dkowanie kompetencji s³u¿¹ce upro-
szczeniu, równie¿ dla beneficjenta, dla odbiorcy,
dla tego, kto potrzebuje decyzji, bo musi je wyka-
zaæ przy sk³adaniu wniosków aplikacyjnych
o œrodki unijne. I w³aœnie regionalny dyrektor
ochrony œrodowiska tak naprawdê kolektywizuje
te wszystkie kompetencje w swoim zakresie kom-
petencji. Dzisiaj bêdziemy mieli tak¹ sytuacjê, ¿e
jeœli bêdziemy chcieli wybudowaæ autostradê czy
drogê, to ju¿ wiemy, ¿e od razu idziemy do regio-
nalnego dyrektora ochrony œrodowiska. Wiemy
o tym, ¿e on nie musi uzgadniaæ niczego z mini-
strem œrodowiska czy z dodatkowymi organami.
W jednym miejscu bêd¹ kompetentni urzêdnicy,
którzy do tej pory w tym systemie pracowali, bo to
s¹ urzêdnicy pracuj¹cy u wojewody i u ministra
œrodowiska. Oni bêd¹ siê tymi sprawami zajmo-
waæ nadal, ale nie bêd¹ obarczeni dodatkowymi
obowi¹zkami, dodatkowymi uzgodnieniami,
przed³u¿aj¹cym siê procesem administracyjnym
i jeszcze czêsto przekazywaniem sobie nawzajem
spraw zgodnie z kompetencjami. To jest najgorsze
dla zwyk³ego odbiorcy – przekazywanie pomiêdzy
organami wniosków o wydanie decyzji. Uwa¿amy,
¿e nas na to nie staæ. Ka¿dy dzieñ opóŸnienia
w wydaniu decyzji to jest strata dla przedsiêbior-
cy, dla tego, który dla nas jest najwa¿niejszy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Przypominam, ¿e omawiamy ustawê o zmianie

ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych in-
nych ustaw, a jeszcze bêdziemy omawiali ustawê
o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie. Wydaje mi siê, ¿e akurat to pytanie…

(Senator Piotr G³owski: Zadania s¹ w tej usta-
wie i dlatego by³o to pytanie.)

W tej ustawie s¹ zadania. Dobrze, to proszê py-
taæ.

Pani senator Rotnicka, proszê bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
W zasadzie w wypowiedzi pana ministra zna-

laz³a siê czêœæ odpowiedzi na pytanie, które chcê
postawiæ, ale je postawiê. Poniewa¿ ustawa do-
stosowuje nasze prawo do dyrektyw Unii Euro-
pejskiej, proszê, ¿eby pan wskaza³ wyraŸnie, w ja-
ki sposób projekt ustawy odpowiada na zagro¿e-
nia zwi¹zane z ewentualnym wstrzymaniem wy-
p³at œrodków pomocowych Unii Europejskiej
z uwagi na niedostosowanie polskiego prawa
w zakresie ocen oddzia³ywania na œrodowisko do
prawa wspólnotowego i jak to siê ma do wytycz-
nych ministra rozwoju regionalnego zatwierdzo-
nych przez Komisjê Europejsk¹. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Pani Senator, pytanie jest doœæ szerokie, ponie-
wa¿ dotyczy i ustawy o ochronie przyrody, i kolej-
nej ustawy. Skupiê siê na ustawie o ochronie
przyrody. Muszê powiedzieæ jednoznacznie, ¿e za-
strze¿enia Komisji Europejskiej, które oficjalnie
zosta³y zg³oszone ministrowi œrodowiska ju¿
w 2006 r., dotyczy³y na przyk³ad systemu Natu-
ra 2000 i tego, ¿e podstawy wyznaczania obsza-
rów ptasich opiera³y siê na niepe³nej liœcie gatun-
ków ptaków, czyli Polska nie wdro¿y³a z dyrekty-
wy ptasiej pe³nej listy gatunków, które póŸniej by-
³y wyznacznikiem wyznaczania obszarów ptasich
Natury 2000.

Przek³adaj¹c to na materiê ¿ycia, na aktywnoœæ
gospodarcz¹, có¿ mog³oby to oznaczaæ, jakie mog-
³yby byæ tego konsekwencje? Otó¿ Ÿle wyznaczony
obszar ptasi Natury 2000, w którym mog³a byæ ja-
kaœ inwestycja i o którym wie inwestor, benefi-
cjent wykonuj¹cy raport, ocenê oddzia³ywania in-
westycji na œrodowisko, na ten Ÿle wyznaczony
obszar ptasi, bo nie wszystkie gatunki zosta³y
w nim ujête, nie wszystkie granice zosta³y uwzglê-
dnione w stosunku do zasiêgu wystêpowania od-
powiednich gatunków ptaków – to mog³o spowo-
dowaæ, ¿e inwestycja na podstawie tego raportu
mog³a nie uzyskaæ decyzji o finansowaniu ze
œrodków unijnych. Ju¿ nie chcê mówiæ o konsek-
wencjach formalnoprawnych, które Komisja Eu-
ropejska podejmuje wzglêdem ka¿dego kraju, w
którym funkcjonuje prawo niezgodne z przepisa-
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mi unijnymi, czyli tryb wzywania do usuniêcia
naruszeñ, potem ostateczne wezwanie i póŸniej
sprawa przed Trybuna³em Sprawiedliwoœci
w Luksemburgu. To s¹ równie¿ bardzo nieprzy-
jemne procedury, które Komisja Europejska po-
dejmuje wzglêdem krajów. My mamy tak¹ skargê
w Trybunale Sprawiedliwoœci w³aœnie na obszary
ptasie. Ju¿ jest wyznaczone, ¿e jest ich za ma³o.
Tutaj mog³oby siê zdarzyæ, ¿e Komisja Europej-
ska, czyli p³atnik, który póŸniej analizuje wszyst-
kie inwestycje i zatwierdza wszystkie p³atnoœci,
móg³by siê nie zgodziæ z tym, ¿e inwestycja w oko-
licy takiego Ÿle wyznaczonego obszaru ptasiego
powinna byæ dofinansowana. Czyli mog³yby byæ
ogromne zagro¿enia dla konsumpcji œrodków
unijnych.

Poprawki, które maj¹ na celu uporz¹dkowa-
nie i poprawne wyznaczenie obszarów ptasich,
maj¹ za zadanie unikn¹æ w³aœnie tego typu sy-
tuacji – zagro¿eñ dla ju¿ konkretnych benefi-
cjentów, tych konsumuj¹cych œrodki unijne.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze, powiedzia³
pan o pakiecie ustaw i myœlê, ¿e te rzeczy trzeba
jednak ze sob¹ wi¹zaæ. Mam pewne pytanie, po-
niewa¿ ¿aden z konsultowanych wczeœniej w tym
roku projektów nie przewidywa³ powo³ania no-
wych organów ochrony œrodowiska, czyli dyrekto-
ra generalnego i dyrektorów regionalnych, a nie
bardzo przekonuj¹ mnie pañskie wypowiedzi, ¿e
to ma usprawniæ i u³atwiæ proces. Mnie siê wyda-
je, ¿e to nie ma nic wspólnego ani z rozwojem go-
spodarczym, ani tym bardziej z rozjaœnieniem czy
przejrzystoœci¹ prawa.

Chcia³bym spytaæ, ile bêdzie kosztowa³o po-
datników powo³anie tych nowych organów i czy
nie uwa¿a pan, ¿e wrêcz przeciwnie, skompli-
kuje to pewnie sytuacjê, bo nie wzmocni pozycji
organów ochrony przyrody w administracji
pañstwowej, bêdzie prowadzi³o do oczywi-
stych sporów wewnêtrznych pomiêdzy ró¿ny-
mi s³u¿bami ochrony œrodowiska i wcale nie
usprawni procedury. Czy naprawdê jest pan
przekonany, ¿e to przyspieszy w sposób zna-
cz¹cy procedury administracyjne w sprawie
ocen oddzia³ywania ró¿nych przedsiêwziêæ na
œrodowisko? Na podstawie wypowiedzi, które
pan do tej pory zaprezentowa³, myœlê, ¿e mo¿-
na mieæ du¿e w¹tpliwoœci.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Wysoki Se-

nacie! W moich wypowiedziach i odpowiedziach
nie chcê bazowaæ na przewidywaniach, na tym,
jak¹ mam nadziejê, jak¹ mam intencjê. Ja chcê
mówiæ o faktach. Otó¿ wprowadzaj¹c system re-
gionalnego dyrektora ochrony œrodowiska…
A trzeba powiedzieæ, ¿e te ustawy dostosowuj¹
polskie prawo do przepisów unijnych. W obec-
nych przepisach postêpowanie w przypadku ocen
oddzia³ywania na œrodowisko jest jednoetapowe,
a komisja wymusi³a, to jest w 2002 r. w Atenach
zgodziliœmy siê na to, ¿e nasze postêpowania bêd¹
dwuetapowe. Czyli ustawa wprowadza dwueta-
powoœæ czy dok³ada jeden etap. I co siê dzieje?
Otó¿ dzisiaj mamy jeden etap postêpowania, co
znaczy, ¿e proces jest o po³owê krótszy, i zgodnie
z k.p.a. wydanie takiej decyzji œrodowiskowej
trwa sto osiemdziesi¹t dni – przy o po³owê krót-
szym procesie ni¿ wymaga od nas Komisja Euro-
pejska. W tej ustawie jest dostosowanie do prawa
unijnego i wprowadzamy drugi etap, to jest wy-
d³u¿amy procedurê i dziêki temu, ¿e jest nowa ad-
ministracja – czyli ograniczamy dodatkowe uzgo-
dnienia, potwierdzanie przez dodatkowe organy,
¿e decyzja jest wydana zgodnie ze standardami
œrodowiska – ze stu osiemdziesiêciu dni jednego
etapu zmierzamy do dwóch etapów w sto piêæ dni.
Ja oczywiœcie mówiê o dniach zgodnie z k.p.a., ja
nie mówiê o tym, ile to bêdzie trwa³o naprawdê. Ja
mówiê tylko o tym, jakie s¹ czarno na bia³ym
w k.p.a. przewidziane okresy. Sto piêæ dni na dwa
etapy. Czas jest bezcenny, bo ka¿dy dzieñ mniej,
skrócenie tej procedury i wype³nienie zobowi¹zañ
unijnych to jest zysk dla inwestora. Proszê pamiê-
taæ, i¿ szacujemy, ¿e wed³ug tych procedur œrodo-
wiskowych ze œrodków unijnych na lata
2007–2013 zostanie przerobionych w procesach
œrodowiskowych 200 miliardów z³. 200 miliar-
dów z³ w piêæ lat. Te pieni¹dze bêd¹ potrzebowa³y
obróbki œrodowiskowej w zakresie formalnym. To
jest skala potrzeb, to jest skala wyzwania, jakie
czeka nowe organy. Dlatego wszelkie uzgodnie-
nia, wszelkie dodatkowe wymogi proceduralne
musz¹ byæ ograniczone. A dlaczego musz¹ byæ
w ten sposób ograniczone? Bo dzisiaj jest tak, ¿e
jeœli chcemy budowaæ autostradê na przyk³ad na
obszarze Natury 2000, to kto jest organem w³aœci-
wym dla tego ca³ego procesu? Wojewoda wydaje
decyzjê lokalizacyjn¹, wydaje decyzjê œrodowis-
kow¹ i wydaje pozwolenie na budowê. I co mówi
na to prawo unijne? ¯e jeden organ nie mo¿e
wszystkiego wydawaæ. Jeden organ, który zna siê
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na wszystkim i w sposób rzetelny zapewni jakoœæ
wszystkich decyzji, musi mieæ dodatkow¹ kontro-
lê. By³a kontrola w postaci ministra œrodowiska,
który dodatkowo uzgadnia³ w postanowieniu te
decyzje. Co to stworzy³o? Wyd³u¿enie procedury,
dodatkowe za¿alenia, dodatkowe odwo³ania, do-
datkowe meandry administracyjne. Pamiêtajmy,
¿e tak jest za ka¿dym razem – meander admini-
stracyjny powoduje, ¿e przed³u¿aj¹ siê procedury
przetargowe. To jest wszystko konsekwencja b³ê-
du powoduj¹ca, ¿e naprawdê nie jesteœmy w sta-
nie na dzieñ dzisiejszy dobrze, intensywnie budo-
waæ autostrad czy dróg ekspresowych. Ja ca³y
czas mówiê o tym przyk³adzie, który jest jaskra-
wy. Tyle lat procesy œrodowiskowe nie s³u¿y³y
sprawnemu budowaniu autostrad. Dlaczego? Bo
nie by³o to pouk³adane od pocz¹tku do koñca.

Kolejny argument. Panie Senatorze, gdyby pan
dzisiaj chcia³ wybudowaæ sam jakiekolwiek
przedsiêwziêcie, powiedzmy spalarniê odpadów,
to do jakiego organu pan pójdzie? Dzisiaj mo¿e
byæ to marsza³ek, wojewoda, starosta czy wójt,
czy te¿ burmistrz i prezydent, bo dzisiaj tak jest,
¿e cztery organy wydaj¹ jedn¹ z decyzji œrodowis-
kowych. My to w³aœnie porz¹dkujemy. Regional-
ny dyrektor œrodowiska ma byæ partnerem, on ma
g³ównie prowadziæ to postêpowanie w przypadku
najbardziej szkodliwych przedsiêwziêæ, które wy-
magaj¹ du¿ego zaanga¿owania, na przyk³ad ra-
portu oddzia³ywania na œrodowisko. To jest po-
rz¹dkowanie prawa. Takie s¹ fakty.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Andrzejewski…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-

ka Maciej Trzeciak: Panie Marsza³ku, Panie Mar-
sza³ku, jeœli mogê, jeszcze odpowiedŸ na pytanie,
ile nowe organy administracji bêd¹ rz¹d koszto-
waæ.)

Jeszcze to, tak.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-

ka Maciej Trzeciak: To by³o w pytaniu.)
Tak, tak, proszê bardzo.
A potem pan senator Andrzejewski.
Wszystkich, którzy siê zg³aszaj¹, widzê i wszys-

cy s¹ zapisani. Nastêpnych proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:
Oczywiœcie mówi³em o tym, ¿e dostosowuj¹c

prawo do prawa unijnego, musimy rozszerzyæ je-
dnoetapowe postêpowanie w sprawie oceny od-
dzia³ywania na œrodowisko, musi ono byæ dwueta-
powe. Czyli gdyby nie stworzyæ ¿adnej dyrekcji,
wyd³u¿ymy procedurê do trzystu dni – tak wynika

z naszych szacunków. Sto osiemdziesi¹t dni przy
postêpowaniu jednoetapowym, a po do³o¿eniu ró¿-
nym rozcz³onkowanym organom kompetencji
prawdopodobnie, zgodnie z k.p.a., by³oby to trzysta
dni. To jest bardzo du¿o, ale zak³adamy, ¿e by³oby
to trzysta dni. A to s¹ jeszcze oczywiœcie dodatkowe
kompetencje, wiêc nale¿a³oby zatrudniæ urzêdni-
ków, zakupiæ dodatkowy sprzêt, dodatkowe rze-
czy, czyli bêd¹ koszty. My w ustawie przewidzieliœ-
my, ¿e skracamy ten dwuetapowy proces z trzystu
dni do stu piêciu dni i wydzielamy dyrekcje.

I koszt. Ró¿nica pomiêdzy kosztem, który i tak
musia³by byæ wygenerowany przez organy, które
ju¿ dzia³aj¹ i które musia³yby zatrudniæ urzêdni-
ków, a kosztem nowych organów jest minimalna.
My szacujemy, ¿e to mo¿e byæ… Zak³adaj¹c, ¿e
dotychczasowe organy nie zatrudni³yby ¿adnych
urzêdników i nie dokupi³yby sprzêtu, ró¿nica wy-
nios³aby 30 milionów z³. Ale jeœli przewidzieæ, ¿e
dotychczasowe organy musia³yby zatrudniæ lu-
dzi, zakupiæ sprzêt, zapewniæ nowe lokum, to ró¿-
nica by³aby rzêdu kilku milionów. A pamiêtajmy:
z trzystu dni na sto piêæ dni i 200 miliardów z³. To
jest ten zysk i ta kalkulacja.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Andrzejewski, proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, obserwuj¹c, jak funkcjonuje
ochrona przyrody w oparciu o objêcie programem
Natura 2000 Pó³wyspu Helskiego, mogê stwier-
dziæ, ¿e nie jest to problem zapisów prawnych, tyl-
ko problem niewykonywania obowi¹zuj¹cego
prawa. Bo Polska, w myœl konstytucji, te dyrekty-
wy powinna wdra¿aæ niezale¿nie od tego, czy to
zostanie zapisane w polskim systemie prawnym,
czy nie. One obowi¹zuj¹ na naszym terenie. To po
pierwsze.

Po drugie, jak wygl¹da kwestia mobilizacji
i przyspieszenia, jeœli chodzi o uwzglêdnianie tych
wszystkich elementów nie tylko w opiniach, uzgo-
dnieniach i ustaleniach, ale przede wszystkim
w planach zagospodarowania przestrzennego. Bo
tak naprawdê wszystkie te elementy powinny byæ
uwzglêdnione ju¿ w miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzennego. OpóŸnienie we
wdra¿aniu tego w miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego jest rzeczywist¹ przy-
czyn¹ wstrzymywania wszystkich innych dzia³añ
na tym terenie i jednoczeœnie nadu¿ywania usta-
wy o ochronie przyrody i dyrektyw unijnych w tym
zakresie.

Jak¹ widzicie pañstwo, w myœl ustawy, mo¿li-
woœæ wdro¿enia tego wszystkiego nie poprzez in-
stytucje opiniuj¹ce, a poprzez plany zagospoda-
rowania przestrzennego? Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze, chcia³bym
powiedzieæ, ¿e oczywiœcie jest prawd¹, o czym pan
senator wspomnia³, i¿ mimo tego, ¿e polskie pra-
wo jest niezgodne z przepisami unijnymi, powin-
ny u nas…

(Senator Piotr Andrzejewski: S¹ luki, nie jest
niezgodne. S¹ tylko luki.)

…obowi¹zywaæ dyrektywy. S¹ dyrektywy. Ale
dzisiaj mamy tak¹ sytuacjê, ¿e w³aœnie w zakre-
sie ocen oddzia³ywania inwestycji na œrodowis-
ko musieliœmy wygenerowaæ pewn¹ protezê
w przypadku niezgodnoœci polskiego prawa
z przepisami unijnym poprzez tak zwane wyty-
czne dla beneficjentów œrodków unijnych, przy-
gotowane przez ministra rozwoju regionalnego
we wspó³pracy z ministrem œrodowiska. I proszê
sobie wyobraziæ, ¿e jednak wielu beneficjentów
twierdzi, i¿ nie bêd¹ siê stosowaæ do wytycz-
nych, do wskazówek bazuj¹cych na dyrekty-
wach, a dostosowuj¹cych te dyrektywy do ist-
niej¹cego prawa, tylko czekaj¹ na ustawê. Ma-
my ju¿ bardzo wymierne sygna³y, które wskazu-
j¹, ¿e niektóre konkursy, na przyk³ad dotycz¹ce
regionalnych programów operacyjnych, s¹
wstrzymywane z obawy, ¿e wytyczne nie s¹
Ÿród³em prawa i musi byæ ustawa. My, mimo
wszystko, przekonujemy na spotkaniach i mar-
sza³ków województw, i wszystkie instytucje,
które zarz¹dzaj¹, poœrednicz¹ czy wdra¿aj¹
œrodki czy programy operacyjne, i za ka¿dym ra-
zem powtarzamy: proszê ju¿ realizowaæ inwe-
stycje, wytyczne wskazuj¹, jak sobie radziæ z dy-
rektywami. Niestety, obawy urzêdników, obawy
decydentów, którzy bior¹ na siebie odpowie-
dzialnoœæ za te dzia³ania, spowodowa³y, ¿e wiele
z tych konkursów jest wstrzymanych. Dlatego
tak czekaj¹ na ustawê.

Co do planów zagospodarowania przestrzen-
nego, to ja siê zgadzam. W Polsce od pocz¹tku
planowanie przestrzenne, czyli ustawy i komu-
nikacja z ró¿nymi innymi zakresami odpowie-
dzialnoœci, czy to zwi¹zanymi z zabytkami, czy
ze œrodowiskiem, czy z wieloma kwestiami…
Plany zagospodarowania przestrzennego po-
winny byæ naszym kluczem, najlepszym od-
zwierciedleniem tego, co mo¿na w regionie czy-
niæ. Ale jak¹ mamy sytuacjê dzisiaj? Przez to, ¿e
w planach zagospodarowania przestrzennego
nie ma koniecznoœci uwzglêdniania zobo-
wi¹zañ unijnych, na przyk³ad w postaci Natu-
ry 2000, czêsto dzieje siê tak, ¿e s¹ uchwalone

plany miejscowe, które nie uwzglêdniaj¹ pew-
nych wytycznych z Natury 2000. A póŸniej taki
przedsiêbiorca czy ktoœ, kto chce wybudowaæ
sobie cokolwiek zgodnie z planem miejscowym,
przychodzi po decyzjê œrodowiskow¹ i okazuje
siê, ¿e decyzja œrodowiskowa nie mo¿e siê od-
nieœæ do tego, co jest w planie miejscowym, bo
s¹ inne uwarunkowania unijne, na przyk³ad
Natura 2000. Czyli ten system mo¿e te¿ dzisiaj
w sytuacjach bardzo skrajnych wprowadzaæ
w b³¹d tego normalnego cz³owieka, który chce
bazowaæ na planie zagospodarowania prze-
strzennego.

Tak siê szczêœliwie sk³ada, ¿e my wraz w mini-
strem infrastruktury wspólnie pracujemy nad
nowelizacj¹ ustawy o planowaniu przestrzen-
nym, tak ¿eby ju¿ te kwestie po³¹czyæ. Chodzi
o to, ¿eby jak najbardziej uwspólniæ procedury
i ¿eby procedury, które bêd¹ s³u¿y³y wygenero-
waniu planów miejscowych czy studiów, czy in-
nych planistycznych decyzji, ju¿ by³y skoniugo-
wane razem z procedurami ocen oddzia³ywania
na œrodowisko. To jest bardzo trudne – wygene-
rowanie nowej jakoœci prawnej, po³¹czenie pla-
nowania przestrzennego z ocenami oddzia³ywa-
nia na œrodowisko, czyli z rozwi¹zaniami unij-
nymi. Ale mamy nadziejê, ¿e uda nam siê to po-
³¹czyæ i w nied³ugim czasie bêdzie przedstawio-
na ustawa.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Augustyn zadaje pytanie.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Panie Mini-

strze…)
(Senator Ryszard Bender: Panie Marsza³ku, ja

zg³asza³em siê wczeœniej, przepraszam, ale jes-
tem spychany na margines tej Izby przez pana
marsza³ka. Dziêkujê, rezygnujê.)

Mo¿e pan sekretarz odczyta nazwiska osób,
które s¹ zapisane do g³osu, wed³ug kolejnoœci
zg³oszeñ.

Senator Sekretarz
Przemys³aw B³aszczyk:

Do tej pory zapisali siê panowie senatorowie:
Skurkiewicz, Piechniczek, Kleina, Bender, Sko-
rupa, Knosala, Smulewicz. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Jeszcze pan senator, tak?
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Czy mogê za-

daæ pytanie?)
Proszê bardzo, Panie Senatorze Augustyn.
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Senator Mieczys³aw Augustyn:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, przekonuje mnie to, co pan

powiedzia³ o skupieniu ró¿nych kompetencji, któ-
re do tej pory by³y rozproszone, o zyskach, które
z tego bêd¹ p³yn¹æ, miêdzy innymi dotycz¹cych
czasu rozpatrywania spraw i przyspieszenia pro-
cesów inwestycyjnych. Co prawda, jak mi siê wy-
daje, miêdzy wierszami wyczyta³em ju¿ odpo-
wiedŸ, ale chcia³bym, ¿eby pan to uwypukli³, bo
wielu senatorów w kuluarach podnosi³o ten pro-
blem. Mianowicie, czy nie by³oby mo¿liwe, trzy-
maj¹c siê pewnej logiki reformy administracyjnej,
¿eby tego rodzaju kompetencje, które s¹ dziœ w rê-
ku tych dyrekcji, skupiæ w rêku wojewody?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, tak naprawdê

musimy to odnieœæ do ¿ycia i wyjœæ od praktyki. Jeœli
u wojewody pozosta³y kompetencje œrodowiskowe,
tokoniecznoœci¹ jestwyd³u¿enieprocedury, czylipo-
zostawienie, na przyk³ad, ministra œrodowiska w po-
stêpowaniach. Dalej, wojewoda jest organem, który
wydaje pozwolenia na budowê. Zgodnie z wymogami
Komisji Europejskiej, jeœli ten sam organ wydaje de-
cyzje œrodowiskowe i pozwolenia na budowê, to de-
cyzje œrodowiskowe musz¹ byæ weryfikowane jesz-
cze przez inne organy. My chcemy to skróciæ. Nie
chcemy dopuszczaæ do tego typu sytuacji, jakie zda-
rzaj¹ siê teraz, do tego, ¿e w niektórych sprawach re-
gionalnych nie doœæ, ¿e decyzje œrodowiskowe s¹ wy-
dawane przez wojewodê, to jeszcze idzie to do War-
szawy. Z naszych wyliczeñ wynika, ¿e najbardziej
w¹skie gard³o to Ministerstwo Œrodowiska, nie doœæ,
¿e to jest dodatkowe przesy³anie kompetencji, to na
nowo rozpoznaje siê sprawê, na nowo w ni¹ wnika
i czas ca³ego postêpowania czêsto wyd³u¿a siê do
dwóch lat. My chcemy, ¿eby te sprawy pozostawa³y
w regionie, ¿eby to by³o jak najbli¿ej rozpatrywane.
Ma³o tego, chcemy bazowaæ na oddzia³ach zamiej-
scowych. Mamy inne podejœcie, te organy maj¹ byæ
¿ywe, elastyczne, maj¹ byæ bli¿ej beneficjenta. WeŸ-
my, na przyk³ad, budowê autostrady. Wa¿ne jest nie
tylko to, aby j¹ zakoñczyæ, bo Komisja Europejska
mówi, ¿e w Polsce do tej pory koñczy³o siê postêpo-
wanie i zainteresowanie administracji na wydaniu
pozwolenia. Potem te¿ trzeba sprawdzaæ, ¿eby wszy-
stko dobrze dzia³a³o. Dlaczego? Nie tylko dlatego, ¿e-
by chroniæ przyrodê i œrodowisko – to jest priorytet
dlanaswszystkich–ale równie¿dlatego, co jest zapi-
sane w dyrektywach, ¿e jeœli inwestycja jest ju¿ pro-
wadzona, to trzeba pilnowaæ, czy na pewno zgodnie
z wymogami decyzji. To jest wa¿ne, bo to s¹ œrodki

unijne, które ca³y czas podlegaj¹ kontroli. Unia Eu-
ropejska lubi kontrole i tego pilnuje. W zwi¹zku
z tym my te¿ musimy siê pilnowaæ, ¿eby te kontrole
ca³y czas wykazywa³y, i¿ my postêpujemy zgodnie
z decyzjami.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Dziêkujê bar-
dzo, mnie to przekonuje.)

Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Skurkiewicz, proszê.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, obie ustawy, a by³y to projekty

rz¹dowe, zosta³y opracowane przez podkomisjê
sejmow¹ na dwóch d³ugich, ¿mudnych posiedze-
niach. Poprawek jest bardzo du¿o, nie bêdê z tym
dyskutowa³, bo rzeczywiœcie to s¹ chyba pierwsze
ustawy, w przypadku których poprawki siê sypi¹,
zarówno ze strony Biura Legislacyjnego, jak i sa-
mych senatorów. Ale chcia³bym zwróciæ uwagê na
jedn¹ niekonsekwencjê pana ministra. Nie wiem,
czy wynika to z braku kompetencji w tym zakresie,
czy mo¿e z czegoœ innego; to jest dziwna, dziwna
sytuacja.

Otó¿, 3 wrzeœnia, Panie Ministrze, powiedzia³
pan, ¿e koszt powo³ania dyrekcji generalnej…
Przytaczam ze stenogramu z Sejmu: inwestycje
na dyrekcjê generaln¹ ochrony œrodowiska – 50
milionów z³ w pierwszym roku na organizacjê. Na
moje pytanie, zadane na posiedzeniu komisji se-
nackiej, odpowiedzia³ pan – i to by³o tydzieñ póŸ-
niej – ¿e to bêdzie koszt rzêdu oko³o 60 milionów.
A wiêc przez tydzieñ koszt utworzenia nowych
podmiotów wzrós³ o 10 milionów z³. Dzisiaj pan
mówi, ¿e to bêdzie 30 milionów.

Panie Ministrze, wydaje mi siê, ¿e za kilka dni do
marsza³ka Sejmu trafi bud¿et pañstwa na rok
2009. Czy¿byœcie pañstwo w Ministerstwie Œrodo-
wiska nie mieli wiedzy, ile bêdzie kosztowa³ nowy
podmiot, choæ bêdzie on finansowany z bud¿etu
pañstwa? Czy to nie jest tak, ¿e ta ustawa jest
w ogóle niedopracowana, ta ustawa jest wyrzuco-
na z mankietu marynarki i w ogóle nie jest przygo-
towana do tego, aby wcieliæ j¹ w ¿ycie? Ju¿ nie mó-
wiê o 15 listopada, ale równie¿ o 1 stycznia 2009 r.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:
Panie Senatorze, nie potrafiê zrozumieæ wyczy-

tanej miêdzy wierszami pana pytania pewnej
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agresji i zarzutów. To s¹ naprawdê merytoryczne
ustawy, tu nie ma ¿adnej polityki. Panie Senato-
rze, to jest tworzenie prawa i dla naszego œrodo-
wiska, i dla dobrego wykorzystania œrodków unij-
nych. Nie ma tu drugiego dna. Chcia³bym prosiæ
pana senatora, ¿eby w tym trybie dyskutowaæ.
Staram siê w swoich odpowiedziach nie prowoko-
waæ jakichœ pretensji, tworzenia mitycznych sy-
tuacji. Chcê tylko, ¿ebyœmy mogli mówiæ o tych
ustawach w sposób partnerski, bo na tym nam
zale¿y, w³aœnie na partnerstwie.

Przytoczy³ pan pewne kwoty. Ja nie jestem w sta-
nie przypomnieæ sobie teraz kontekstu pytañ – tak
naprawdê jest kilka kwot. Przyk³adowo, my trans-
ponujemy do regionalnych dyrekcji ochrony œrodo-
wiska urzêdników, którzy dzisiaj, w ramach fun-
kcjonuj¹cego systemu, pracuj¹ u ministra œrodo-
wiska, u wojewodów, a czêœciowo w parkach kra-
jobrazowych. I to jest koszt oko³o 60 milionów z³.
Dlaczego mówiê: oko³o? Bud¿et pañstwa ma swoj¹
specyfikê, to jestniezliczona liczbaparagrafów i ró¿-
nego typu dzia³añ, to jest doœæ skomplikowane.
Trudno wojewodzie wyliczyæ, jaka jest dok³adnie
op³ata za œcieki, za telefony czy ile wynosz¹ podatki
od nieruchomoœci. Te koszty zawsze bêd¹ podawa-
ne w przybli¿eniu. Szacujemy, ¿e to jest oko³o
60 milionów z³. Kolejna kwota – w pierwszym roku
to jest oko³o 50 milionów z³. Ale ja mówiê o 30 milio-
nach z³ jako o koszcie, który jest inwestycj¹, ponad
to co musielibyœmy wydaæ, jeœli dwa etapy zostawi-
libyœmy w dotychczasowych organach. To nie jest
tak, ¿e te ustawy ograniczaj¹ wymagania unijne,
one dodaj¹ kolejne wymagania, a wiêc te¿ zwiêkszy-
³yby koszty istniej¹cych organów, a poniewa¿ my
tworzymy nowy organ, te koszty bêd¹ tam skupio-
ne. Mam wra¿enie, ¿e nawet gdybyœmy nie tworzyli
nowego organu, czyli zostali przy tych trzystu
dniach i przy czterech ró¿nych organach, a do³o¿yli
dodatkowych urzêdników, dodatkowe sprzêty,
u starosty, w gminach, u marsza³ka i wojewody, to
by³by znacznie wy¿szy koszt. Jeœli to jest w jednym
organie, te koszty mog¹ byæ uporz¹dkowane i tak
naprawdê dobrze oszacowane. St¹d mo¿e ta ró¿ni-
ca kosztów. Oczywiœcie nie jest tak, ¿e ktoœ siê tutaj
myli, czy ktoœ próbuje wprowadziæ kogoœ w b³¹d. To
mo¿e byæ ró¿nica pewnych pytañ o stan dotychcza-
sowy, przysz³y, potencjalne ró¿nicowanie starych
organów i nowego organu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Piechniczek, proszê.

Senator Antoni Piechniczek:
Jestem mieszkañcem terenu, który bezpoœre-

dnio s¹siaduje, a nawet wchodzi w tereny objête
programem Natura 2000. Mam pewne pytanie.

Tutaj mówi siê o budowie dróg, autostrad, o inwe-
storach prywatnych, o beneficjentach nowej
ustawy. Jak ustawa traktuje to, czego jestem ob-
serwatorem na bie¿¹co i na co dzieñ, mianowicie
masowy wyrêb lasów w Beskidzie ¯ywieckim
i w Beskidzie Œl¹skim? Argumentacja jest taka, ¿e
te lasy choruj¹. Faktycznie, œwierk choruje, ale
wystarczy przekroczyæ granicê, pojechaæ na S³o-
wacjê czy do Czech i obserwuje siê zjawisko wrêcz
odwrotne – tam œwierk kwitnie; nie twierdzê, ¿e
tam te¿ nie ma od czasu do czasu chorego drzewa.
I mnie to, proszê pana, przera¿a. Zastanawia mnie,
czy dyrektor regionalny, który ma to u³atwiæ, bê-
dzie na garnuszku u tych wszystkich beneficjen-
tów, czy te¿ bêdzie rygorystycznie przestrzega³ za-
sad ochrony œrodowiska? To jest przedmiot mojej
troski i najwiêkszego zmartwienia, bo jeœli ustawa
ma pójœæ w kierunku: róbta co chceta, bo prawo na
to zezwala, to ja jestem temu przeciwny. Dziêkujê.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, myœlê, ¿e

mogê podziêkowaæ za to pytanie, bo ono pokazuje
dwie strony medalu. Musimy byæ jako urzêdnicy
bardziej elastyczni dla beneficjentów i nie mo¿e-
my byæ na pasku. Te przepisy œrodowiska tworz¹
wysok¹ poprzeczkê. I elastycznoœæ polega na tym,
¿e ta wysoka poprzeczka rygorów unijnych, na
które siê zgodziliœmy i które musimy wdro¿yæ do
polskiego prawa… Chodzi o to, ¿eby pomagaæ be-
neficjentom, ju¿ nie mówiê, ¿e bezpoœrednio, po-
przez pisanie wniosków, ale pomagaæ ³¹czyæ, co
jest trudne. Przyk³adowo, jeden z mitów, który siê
wykreowa³ po konflikcie przy budowie obwodnicy
Augustowa w dolinie Rospudy, mówi o tym, ¿e ju¿
niczego w ramach Natury 2000 nie mo¿na budo-
waæ. To nie jest prawda, to nie jest prawda. Natu-
ra 2000 jest bardzo elastycznym systemem. I tu
odpowiedŸ dla pana senatora: w³aœnie Natu-
ra 2000 jest na tyle elastycznym systemem, ¿e tak
naprawdê bardzo du¿o mo¿na w jego ramach zro-
biæ. Ale mamy jeszcze polskie przepisy, polskie
formy ochrony przyrody, które maj¹ wiêksz¹ tra-
dycjê, którymi siê tak naprawdê chwalimy na ca-
³ym œwiecie – polskie parki narodowe, polskie par-
ki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary
chronione krajobrazu. One s¹ bardziej restrykcyj-
ne. I czêsto mniej mo¿na zrobiæ w ramach tych
polskich obszarów ni¿ w ramach Natury 2000.

Pan senator poda³ przyk³ad pewnych akcji,
które maj¹ miejsce. To jest w tym regionie Polski,
ale myœlê, ¿e w innych te¿. Przyk³adowo, my ma-
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my du¿e zaufanie do dzia³añ Lasów Pañstwowych
jako pañstwowej jednostki, wysoce specjalistycz-
nej, bardzo merytorycznej, która ³¹czy potrzeby
gospodarczej eksploatacji lasów i potrzeby ochro-
ny przyrody. Zdarzaj¹ siê pewne u³omnoœci, ale to
s¹ sprawy marginalne. My chcemy stworzyæ sys-
tem wspó³dzia³ania dyrekcji ochrony œrodowiska,
regionalnego dyrektora, i regionalnego dyrektora
Lasów Pañstwowych w pilnowaniu wspólnego in-
teresu. I leœnicy chroni¹ przyrodê, i dyrektor
ochrony œrodowiska chroni przyrodê, choæ ten
ostatni bardziej w sposób administracyjny. Dzi-
siaj najczêœciej wojewódzki konserwator przyro-
dy, który jest umiejscowiony w urzêdzie wojewó-
dzkim jako urzêdnik wojewody z kilkoma osoba-
mi w jednym mieœcie wojewódzkim… Ten system
jest zupe³nie nieefektywny, zupe³nie nie pilnuje
prawa i naszych zobowi¹zañ akcesyjnych. To jest
pewna, o czym siê czêsto mówi, fikcja sprawowa-
nia prawa w terenie. Ten nowy system ma spowo-
dowaæ, ¿e bêdziemy w terenie.Mamy byæ elastycz-
ni dla beneficjenta, ale mamy te¿ pilnowaæ wyso-
kiej poprzeczki, jak¹ stawia ochrona œrodowiska.
Moim g³ównym celem jest to, ¿eby w tym systemie
by³o wspó³dzia³anie, kooperacja. Czêsto w Natu-
rze 2000 brakuje w³aœnie komunikacji, pokazy-
wania, ¿e na przyk³ad jeden fragment lasu mo¿na
wyci¹æ, bo on jest gospodarczy, ale inny, gdzie jest
las ³êgowy czy gdzie s¹ jakieœ gniazda wa¿nych ga-
tunków, ju¿ gin¹cych, nale¿y zachowaæ. Wspólnie
zachowaæ i wspólnie dzia³aæ na rzecz jego rozsze-
rzania siê.

Konkluduj¹c, chcê odpowiedzieæ w jednozna-
czny sposób na pytanie pana senatora. Ta usta-
wa to nie jest pozwolenie wszystkim na wszystko,
tylko to jest takie zapisanie obowi¹zków unij-
nych, ¿eby one by³y zrozumia³e dla spo³eczeñ-
stwa. Przy tworzeniu ochrony przyrody wielokro-
tnie spotykaliœmy siê z tym, ¿e im bardziej syste-
my ochrony przyrody by³y restrykcyjne, niezro-
zumia³e i zamkniête, tym wiêkszy by³ sprzeciw
spo³eczny i liczniejsze dzia³ania odwrotne. My
mamy inn¹ filozofiê, inn¹ politykê: pilnowanie
ochrony przyrody, ale wspó³dzia³anie i otwiera-
nie siê. Chodzi o otwieranie na zasadzie
wspó³pracy, a nie dawania ka¿demu wszystkie-
go, co tylko jest mo¿liwe. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Og³aszam przerwê do godziny …
(Senator Piotr Zientarski: W kwestii formalnej.)
Tak, proszê bardzo. Jaki jest wniosek formalny?

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku, na podstawie art. 48 ust. 2

Regulaminu Senatu zg³aszam wniosek o uzu-

pe³nienie porz¹dku obrad o punkt: zmiany
w sk³adach komisji senackich, i umieszczenie te-
go punktu jako ostatniego w porz¹dku obrad.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Panie Marsza³ku, jestem zdumiony, bo jesteœ-

my w trakcie omawiania punktu, w czasie zada-
wania pytañ panu ministrowi…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dobrze, dobrze. Ja podejmê decyzjê.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Lista jeszcze

jest niewyczerpana. Jest przerwa, tak ¿e, Panie
Senatorze…)

Dobrze. Panie Senatorze, po zakoñczeniu tego
punktu bêdzie móg³ pan zg³osiæ ten wniosek. Jes-
teœmy w trakcie rozpatrywania punktu.

Og³aszam przerwê do godziny 12 minut 45.
Ja bym prosi³ tak¿e panów senatorów o to, ¿eby

pamiêtaæ, ¿e to s¹ pytania, a nie przes³uchiwanie,
i rozró¿niæ te dwie sytuacje.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 34
do godziny 12 minut 50)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Poniewa¿ jesteœmy na etapie zadawania pytañ
ministrowi, wobec tego musimy poczekaæ, a¿ siê
zjawi.

(Rozmowy na sali)
(Senator Czes³aw Ryszka: Ju¿ myœleliœmy, ¿e

minister zwia³.) (Weso³oœæ na sali)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-

ka Maciej Trzeciak: Zas³ucha³em siê.) (Weso³oœæ
na sali)

Jako pierwszy bêdzie mówi³ senator Kazimierz
Kleina.

Proszê bardzo.
Nie ma senatora Kleiny?
(G³osy z sali: Jest, jest.)
Jest senator Kazimierz Kleina.
Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, moje pyta-

nie odnosi siê tak¿e do budowania tej nowej
struktury administracyjnej, administracji spe-
cjalnej. Oczywiœcie ca³a ta koncepcja, ¿e ma byæ
uproszczone postêpowanie, jest s³uszna, ja ab-
solutnie to wszystko akceptujê. Tylko czy budo-
wanie tej kolejnej administracji w praktyce nie
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skomplikuje tak¿e postêpowania administra-
cyjnego? Zawsze dotychczas budowanie ka¿dej
kolejnej administracji specjalnej oznacza³o tyle,
¿e przed³u¿a³o siê postêpowanie administracyj-
ne, ¿e du¿a czêœæ administracji wymyka³a siê
spod kontroli na przyk³ad wojewodów czy mini-
strów itd., itd.

I z tym zwi¹zane jest moje drugie pytanie: czy
zaproponowana zmiana jest zwi¹zana, czy jest
zgodna z koncepcj¹ reformy administracji przygo-
towywanej obecnie przez rz¹d? A koncepcja refor-
my administracji polega na tym, ¿eby zamiast
tworzyæ kolejne administracje specjalne, zespa-
laæ administracjê specjaln¹ z administracj¹ woje-
wody. Oczywiœcie ta administracja wojewody bê-
dzie okrojona itd., itd. I wszystko to, co nie bêdzie,
¿e tak powiem, zwi¹zane z funkcjonowaniem ad-
ministracji rz¹dowej, bêdzie przekazane samo-
rz¹dom odpowiednich szczebli. Wydaje siê je-
dnak, ¿e ta koncepcja idzie troszeczkê w drugim
kierunku. W reformie administracji przygotowa-
nej przez ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji mówi siê o tym – chocia¿ ja uwa¿am, ¿e nie
jest to najlepsze rozwi¹zanie, ale taki jest zapis –
¿e nie bêdzie ¿adnych oœrodków i delegatur za-
miejscowych. Tymczasem pan minister tutaj ta-
kie administracje zapowiada. I ja siê z tego cieszê,
ale znowu: czy to jest zgodne z ca³¹ t¹ koncepcj¹,
która do tej pory by³a przedstawiana jako koncep-
cja reformy administracji?

I kolejna sprawa, myœlê ¿e najwa¿niejsza.
W praktyce ta nowa administracja ma byæ tworzo-
na z wojewódzkich konserwatorów przyrody plus
czêœci urzêdników z wydzia³ów ochrony œrodowis-
ka i parków krajobrazowych. A ci ludzie, wed³ug
oceny wielu przedsiêbiorców, byli tymi, którzy
najbardziej, ¿e tak powiem, blokowali ró¿nego ro-
dzaju sprawy zwi¹zane z inwestycjami. I jeœli te-
raz damy im te urzêdy, bo wojewódzki konserwa-
tor przyrody ma byæ pierwszym dyrektorem regio-
nalnym, jeœli damy im te uprawnienia, czy nie do-
prowadzi to do parali¿u inwestycyjnego? Ale naj-
wa¿niejsze pytanie dotyczy tego, czy rzeczywiœcie
to jest zgodne z ca³¹ koncepcj¹ reformy admini-
stracji rz¹dowej i samorz¹dowej, która ma byæ
przecie¿ jednym z naszych kluczowych projek-
tów. Czy w tej materii jest to uzgodnione?

I jeszcze szczegó³owe pytanie, dotycz¹ce par-
ków krajobrazowych. Mówi siê, ¿e pracownicy
merytoryczni zostan¹ przekazani natychmiast do
tej nowej administracji, a pracownicy obs³ugi,
czyli na przyk³ad sekretarki, kierowcy itd., pozo-
stan¹ w administracji parków krajobrazowych.
Tak ¿e chyba jednak mimo wszystko tworzenie tej
nowej administracji to bêd¹ kolejne wielkie ko-
szta – budynki, sekretarki, samochody s³u¿bowe,
ksiêgowi i inne s³u¿by. Tak to zawsze jest, nieste-
ty, ¿e je¿eli siê tworzy now¹ strukturê, to ona musi

byæ te¿ obudowana ca³ym systemem administra-
cyjnym. Czy nie mo¿na by³o tego zbudowaæ
w oparciu o administracjê zespolon¹, daj¹c jej
wszystkie kompetencje, które tutaj s³usznie siê
nadaje tej administracji, ¿eby to by³o wszystko
w jednym rêku, ale w ramach istniej¹cej admini-
stracji? Dziêkujê.

Aha, jeszcze jedno. Czy jest jeszcze jakiœ kraj
europejski, który tak¹ specjaln¹ administracjê
wydziela? My siê czêsto zas³aniamy rozwi¹zania-
mi europejskimi. Czy podobne do tych rozwi¹za-
nia funkcjonuj¹ we wszystkich krajach europej-
skich? Dziêkujê bardzo.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Wysoki Se-

nacie! Zacznê od ostatniego pytania, bo ono mo¿e
byæ przyczynkiem do ca³ego rozwiniêcia. W³aœnie
to jest wzór krajów Unii Europejskiej. Dlaczego
Unia Europejska wczeœniej, przy tworzeniu po-
przednich ustaw, przy pewnych wymogach naka-
zywa³a nam czy wskazywa³a koniecznoœæ dodatko-
wych uzgodnieñ? Dlatego ¿e u nas, chocia¿ jesteœ-
my jednym z nielicznych du¿ych krajów europej-
skich, nie by³o administracji specjalnej ochrony
œrodowiska w terenie, tylko ta administracja by³a
zlokalizowana przy wojewodzie. W Europie ju¿ ta-
kiej sytuacji nie ma. We Francji przy prefektach s¹
tak zwane DIREN, regionalne dyrekcje ochrony œro-
dowiska. W Anglii jest oddzielna agencja œrodowis-
ka English Nature. W Niemczech s¹ urzêdy ochrony
œrodowiska. Ma³o tego, ja tu powiedzia³em o du¿ych
krajach, ale w ostatnich dwóch latach tak¿e w no-
wych pañstwach cz³onkowskich, na przyk³ad na
Wêgrzech zrobiono podobn¹ reformê i wydzielono
takie w³aœnie s³u¿by ochrony œrodowiska. A u nas
te kompetencje i zakres odpowiedzialnoœci w tere-
nie by³y doœæ mocno nieelastyczne.

Kompetencje nadzoru nad obszarami Natura
2000 na postawie dyrektywy odpowiedzialnoœci
za szkody i te oceny oddzia³ywania na œrodowisko
wydawane przez urzêdników wojewody w urzê-
dzie wojewódzkim bez oparcia terenowego nieste-
ty nie spe³niaj¹ wymagañ, ma³o tego, tworzy to pe-
wn¹ sztucznoœæ wydawanych decyzji. Ci ludzie
z urzêdów wojewódzkich czêsto wydawali decyzje
w sprawie tego, co ma siê dziaæ w terenie, w woje-
wództwie o sto czy dwieœcie kilometrów dalej, bez
znajomoœci lokalnych obszarów. Decydowali
o tym wszystkim opieraj¹c siê tylko na dokumen-
tacji, a to by³o przyczyn¹ czêsto z³ych decyzji,
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z³ych warunków, wrêcz nie¿yciowych warunków.
Mogê podaæ kilka przyk³adów decyzji zwi¹zanych
z budow¹ autostrad wydanych przez urzêdników
siedz¹cych w urzêdzie wojewódzkim, w których
by³y takie ograniczenia dla inwestora, ¿e w ci¹gu
roku móg³ budowaæ tylko przez dwa miesi¹ce, bo
urzêdnik nie mia³ kiedy tam pojechaæ, bo nie by³o
odpowiedniej liczby urzêników, i by³ tylko w jed-
nym miejscu. Przecie¿ oni musz¹ byæ bli¿ej ¿ycia,
bli¿ej tych warunków. Jeœli w okolicy, powie-
dzmy, lasu ³êgowego czy jakichœ torfowisk buduje
siê autostradê, to ci urzêdnicy musz¹ wedzieæ,
w jakim miesi¹cu zaczyna siê, a w jakim koñczy
okres wegetacyjny, ¿eby te decyzje by³y jak naj-
bardziej realne i mo¿liwe do konsumowania, to
znaczy ¿eby budowa na podstawie tych decyzji
by³a w ogóle mo¿liwa, a nie tylko zastrzegana œro-
dowiskowo. I to jest w³aœciwie przyczynek do tej
ca³ej reformy.

Dlaczego nie zdecydowaliœmy siê, ¿eby ta ad-
ministracja by³a zespolona? Bo dalej by³oby ta-
kie wra¿enie, ¿e podlega wojewodzie, który dalej
jest odpowiedzialny za lokalizacjê autostrad i za
pozwolenia na budowê autostrad, czyli znowu
minister œrodowiska musia³by byæ tym orga-
nem, który postanawia w trakcie, czyli znowu
rozszerzalibyœmy i czasowo, i kompetencyjnie.
Dlatego my, kieruj¹c siê przyjêt¹ filozofi¹, nie
tylko wydzielamy tê organizacjê i skracamy czas
z trzystu dni do stu piêciu, ale równie¿ w ca³ym
tym procesie dodatkowych uzgodnieñ eliminu-
jemy wszystkie postanowienia poœrednie. Dla-
czego to jest takie wa¿ne? Poniewa¿ z tymi po-
stanowieniami poœrednimi czêsto by³o tak, ¿e
ten sam przeciwnik inwestycji generowa³ to sa-
mo za¿alenie, trzy razy je sk³ada³ i trzy razy
wstrzymywa³ to samo postêpowanie. Dzisiaj bê-
dzie mia³ do tego tylko jedn¹ okazjê. Bo my uwa-
¿amy, ¿e mo¿na sk³adaæ za¿alenie na ka¿dego
rodzaju decyzjê œrodowiskow¹ i ka¿dy ma do te-
go prawo, jeœli ma w¹tpliwoœci i jest to w jego in-
teresie jako strony. Ale nie mo¿na dopuszczaæ
do takich sytuacji, czêsto kuriozalnych, ¿e trzy
razy to samo za¿alenie – wtedy ju¿ widaæ dzia³a-
nie specjalnie uprzykrzaj¹ce – w tym samym po-
stanowieniu, bo tyle by³o okazji administracyj-
nych, tyle by³o postanowieñ. Tu jest redukcja
tylko do jednej takiej mo¿liwoœci.

Kierunek zmian kompetencyjnych i reformy
administracji jest uzgodniony wewn¹trz rz¹du
z Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji i tu w³aœnie przewa¿aj¹ argumenty, ¿e
mamy bardzo trudny czas. Piêæ lat, prawie
200 miliardów z³ na infrastrukturê, na drogi. Tu
musi byæ dzia³anie specjalne. Przewidzieliœmy
na przyk³ad w Generalnej Dyrekcji Ochrony
Œrodowiska tak zwan¹ specgrupê urzêdników,
która ma byæ przenoszona z regionalnej dyrekcji

do regionalnej dyrekcji, nawet czêsto trochê
wbrew s³u¿bie cywilnej, ale na podstawie zapi-
sów tej ustawy, po to, ¿eby – jeœli w jakimœ woje-
wództwie bêdzie nagromadzenie wniosków
o wydanie pozwoleñ na budowê autostrad, œro-
dowiskowych oczywiœcie, czy na jakiekolwiek
innego typu du¿e przedsiêwziêcia – ta specgru-
pa mog³a byæ czasowo przenoszona i pomagaæ
regionalnym dyrektorom. Dzisiaj nie jest to
mo¿liwe i nawet gdyby zosta³o to wydzielone, ale
w dalszym ci¹gu zespolone z wojewod¹, nie by-
³oby to mo¿liwe. Ma³o tego, wprowadzamy od
pocz¹tku, od momentu utworzenia tej instytu-
cji, elektroniczny system obiegu dokumentacji
i baz danych pomiêdzy generaln¹ dyrekcj¹ i re-
gionalnymi dyrekcjami. Tak ¿e generalny dyrek-
tor bêdzie monitorowa³, w ilu i w jakich oddzia-
³ach regionalnych s¹ rozpatrywane poszczegól-
ne decyzje œrodowiskowe, szczególnie, jeœli cho-
dzi o inwestycje realizowane ze œrodków unij-
nych. Tutaj musimy pilnowaæ ka¿dego dnia
i wszystkie te dodatkowe mechanizmy pilnuj¹ce
i dopinguj¹ce urzêdników maj¹ s³u¿yæ temu, ¿e-
by ta s³u¿ba by³a mobilna i dzia³a³a b³yskawicz-
nie. Te piêæ lat to bêd¹ dla nas lata kluczowe. Tu
musimy zrobiæ wszystko – i taki jest równie¿ ar-
gument rz¹du, nawet jeœli to generuje dodatko-
we œrodki, drobne w kontekœcie ca³oœci – bo to
siê op³aca, po prostu nie staæ nas na kolejne
przed³u¿enia i odci¹ganie tego typu dzia³añ.

Wspomnia³ pan senator o kwestii parków
krajobrazowych i o oœrodkach zamiejscowych.
Ta ustawa jest zgodna równie¿ z ustaw¹ kompe-
tencyjn¹, tam s¹ podzielone pewne zadania,
które maj¹ obejmowaæ w tej ustawie i w ustawie
kompetencyjnej przygotowanej przez MSWiA
zmiany kompetencji. Otó¿ dzielenie zespo³ów
pracowników, jeœli chodzi o parki krajobrazowe,
wynika z tego, ¿e w za³o¿eniu rz¹du parki kra-
jobrazowe maj¹ podlegaæ marsza³kom jako te,
które zajmuj¹ siê lokaln¹ promocj¹, edukacj¹
ekologiczn¹, wspieraniem lokalnych produk-
tów. Ale ju¿ kwestie odpowiedzialnoœci unijnej,
pomaganie inwestorom w decyzjach itd., itd.,
nale¿¹ do kompetencji regionalnej dyrekcji.
W zwi¹zku z tym specjaliœci od ochrony przyro-
dy, od decyzji, maj¹ byæ w regionalnej dyrekcji,
a ci, którzy dotychczas wykonywali zadania do-
tycz¹ce edukacji, promowania regionu, czyli
dzia³ania na rzecz regionu, maj¹ nadal praco-
waæ na rzecz parków podlegaj¹cych mar-
sza³kom. Taki jest podzia³.

Myœlê, ¿e uda³o mi siê odpowiedzieæ na wszyst-
kie pytania. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skorupa, proszê bardzo.
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Senator Tadeusz Skorupa:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze, dlaczego
pan twierdzi, ¿e nie mo¿na radykalnie zmieniæ wy-
znaczonych granic obszarów Natury 2000? W po-
wiecie nowotarskim s¹ radykalne protesty rolni-
ków, w³aœcicieli terenów, gdy¿ s¹ powa¿ne obawy,
¿e przekszta³cenia terenów na dzia³ki budowlane
czy te¿ dzia³ki pod inwestycje us³ugowo-przemys-
³owe, drogi, bêd¹ w du¿ej mierze ograniczone. Do-
tychczas mieliœmy do czynienia z ca³kowitym bra-
kiem konsultacji z w³aœcicielami, którzy zdecydo-
wanie nie chc¹, by w taki sposób wyznaczane by³y
tereny na ich w³asnoœci. Do kiedy ostatecznie zo-
stan¹ wyznaczone tereny i jakie s¹ mo¿liwoœci od-
st¹pienia od wyznaczania niektórych terenów
pod obszary Natury 2000, gdzie ju¿ by³y b¹dŸ s¹
próby wyznaczania takich terenów, i które tereny
zosta³y do tej pory wyznaczone pod obszary Natu-
ry 2000? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, muszê po-

wiedzieæ, ¿e to pytanie dotyczy nie treœci ustawy,
tylko treœci ogólnej systemu Natura 2000 i oczy-
wiœcie chêtnie przeznaczy³bym specjalne spot-
kanie na to, ¿eby opowiedzieæ o tym od pocz¹tku
do koñca i pozaprzeczaæ wielu mitom, które naro-
s³y wokó³ Natury 2000, bo wci¹¿ jest to obszar
i materia, wokó³ której narasta tyle nieprawdzi-
wych mitów, które nale¿y ca³kowicie eliminowaæ.

Otó¿ przede wszystkim na Naturê 2000 zgodzi-
liœmy siê w traktacie w 2002 r. Tak weszliœmy do
Unii Europejskiej. Na czym polega Natura 2000?
Otó¿ zgodziliœmy siê wtedy na to, ¿e jeœli jest nau-
kowa przes³anka tego, ¿e w danym miejscu mog-
³oby wystêpowaæ stado ¿ubrów albo, na przyk³ad,
tutaj w Senacie by³yby nietoperze, to takie miej-
sce nale¿y wyznaczyæ jako obszar objêty Natur¹
2000, bo te gatunki tam by³y, s¹ i maj¹ byæ. Na to
siê zgodziliœmy. W zwi¹zku z tym, jeœli chcemy
zmieniæ, wyznaczyæ nowe granice Natury 2000, to
musimy je wyznaczyæ w taki sposób, ¿eby obj¹æ
ochron¹ te nietoperze i zapewniæ im odpowiednie
warunki ¿yciowe, czyli one siê w jakimœ miejscu…
oczywiœcie tutaj by³aby hibernacja, ale chodzi
o to, ¿eby one mog³y w jednym miejscu ¿erowaæ,
w innym miejscu mieæ jakieœ miejsce dla odpo-
czynku, no i te miejsca powinny byæ uwzglêdnio-
ne w granicach Natury 2000. Ale jeœli s¹ jakieœ
miejsca, gdzie ich nigdy nie by³o, nie bêdzie, i nie
ma tam dla nich ¿adnych Ÿróde³ po¿ywienia, to te

miejsca nie powinny byæ objête Natur¹ 2000. I tak
w³aœnie by³o przez ostatnich szeœæ, siedem lat.

Obszary Natury 2000 czêsto by³y wyznaczane
na podstawie pewnego imperatywu ³atwoœci, czyli
wyznaczono najpierw obszary, które by³y naj³at-
wiejsze do ustalenia, a wszystkie, z którymi by³y
trudnoœci, pozostawiono na koniec. Ma³o tego, te
naj³atwiejsze do ustalenia obszary wyznaczano
czêsto w du¿ych granicach po to, ¿eby by³ du¿y
procent powierzchni Polski i ¿eby móc Komisji
Europejskiej pokazaæ: o, proszê zobaczyæ, mamy
taki du¿y procent powierzchni Natury 2000. Bo
zawsze byliœmy jednym z ostatnich krajów w kla-
syfikacji unijnej. A to nie by³o dobre dzia³anie.

Tak samo, jeœli chodzi o brak konsultacji. Ja te¿
jestem zwolennikiem maksymalnych konsultacji
spo³ecznych, ale w granicach prawa. Jakie s¹ gra-
nice prawa? Wed³ug orzeczeñ Trybuna³u Spra-
wiedliwoœci Wspólnot Europejskich w Luksem-
burgu obszary Natury 2000 maj¹ byæ wyznaczane
tylko i wy³¹cznie na podstawie przes³anek nauko-
wych. Czyli, Panie Senatorze, gdyby siê tak zdarzy-
³o, ¿e w Senacie by³yby nietoperze i z tego powodu
wyznaczonoby ten obszar w du¿ych granicach,
a bylibyœmy w stanie udowodniæ naukowo, ¿e
w niektórych miejscach z tego obszaru, w niektó-
rych fragmentach Senatu nietoperzy nigdy nie by-
³o, wiêc taka ochrona nie jest potrzebna, to mogli-
byœmy sporz¹dziæ wniosek do Komisji Europej-
skiej o zmianê granic. Ale Komisja zgodzi siê na to
tylko i wy³¹cznie wtedy, kiedy to bêdzie udowo-
dnione naukowo. Tak samo jest z tymi obszarami
w ka¿dym województwie, w województwie ma³o-
polskim równie¿.

Co jest wa¿ne, i chcia³bym to tu podkreœliæ:
konsultacje spo³eczne nie maj¹ na celu uzga-
dniania granic. My zreszt¹ ju¿ je rozpoczêliœmy
w 2008 r., szczególnie w województwie ma³opol-
skim pan wojewoda Miller prowadzi na niespoty-
kan¹ dot¹d skalê, jakiej nigdy jeszcze w Polsce
nie by³o, konsultacje spo³eczne. To s¹ spotkania
powiatowe, gminne ze specjalistami z Instytutu
Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. I my
wszystkie te modele konsultacji w wojewódz-
twach realizujemy, bo uwa¿amy, ¿e trzeba dziœ
o tym mówiæ. To s¹ czêsto bardzo trudne spotka-
nia, spotkania, które zaczynaj¹ siê od pomido-
rów i jaj, ale tak trzeba. Odrabiamy zaleg³oœci,
naprawiamy pewne niedoci¹gniêcia sprzed lat
i chcemy o tym mówiæ. Na czym polegaj¹ konsul-
tacje? Na mówieniu, ¿e tutaj nietoperze by³y.
I czêsto, Drodzy Pañstwo, okazuje siê, ¿e ci lu-
dzie, lokalne spo³ecznoœci, wiedz¹ o tym, ¿e tu
nietoperze czy ¿ubry by³y, czy torfowiska by³y.
Zawsze to chronili, nigdy nikomu nie dali zrobiæ
temu krzywdy. Nawet czêsto siê buntowali, jeœli
ktoœ chcia³ te tereny zabudowaæ. Tylko teraz, po-
niewa¿ to s¹ czêsto siedliska czy wystêpuj¹ tam
gatunki wymienione w dyrektywach, to one mu-
sz¹ byæ objête Natur¹ 2000. I one dalej w tym
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miejscu s¹, by³y, tylko ¿e nazywaj¹ siê Natura
2000. I mamy ten obowi¹zek.

Powiem tak, jesteœmy w bardzo du¿ym nie-
doczasie, jeœli chodzi o tempo wyznaczania ob-
szarów Natury 2000 u nas w Polsce. Z pierwszej
polskiej obietnicy, ¿e zrobimy to do 2004 r., nie
wywi¹zaliœmy siê. Obiecaliœmy, ¿e do 2005 r.,
i nie wywi¹zaliœmy siê. Do 2006 r., 2007, no
ostatnie ustalenia z Komisj¹ Europejsk¹ – do
koñca 2008 r. I tutaj ju¿ osi¹gnêliœmy bardzo
wysokie tempo wdra¿ania obszarów Natura
2000, i to z pewn¹ innowacyjnoœci¹. Na czym
ona polega? Do tej pory czêsto obszary Natury
2000 by³y wyznaczane w Warszawie, w mini-
sterstwie, czêsto te mapy by³y wytyczane w jed-
nym miejscu. Ja siê z takim podejœciem nie
zgadzam. Po co s¹ regiony, po co s¹ specjaliœci,
naukowcy w regionach? Dlatego w tym roku
w ka¿dym województwie powo³aliœmy wojewó-
dzkie zespo³y specjalistyczne, akumuluj¹c naj-
lepszych specjalistów regionalnych, i oni maj¹
analizowaæ te nowe obszary, do wyznaczenia
których jesteœmy zobowi¹zani do koñca 2008 r.
Oczywiœcie musimy je wyznaczyæ, ¿eby nie by³o
negatywnych konsekwencji, z zamro¿eniem
œrodków unijnych w³¹cznie. Ale dalsze kroki,
które chcemy podj¹æ, to weryfikacja istnie-
j¹cych obszarów, weryfikacja pod wzglêdem
naukowym. Jeœli tak siê zdarzy, ¿e w jakimœ
miejscu jest wyznaczony obszar Natura 2000,
na przyk³ad dla stada ¿ubrów, które gdzieœ tam
wystêpuje, albo na przyk³ad dla wilków w Bie-
szczadach, i zosta³ on okreœlony znacznie, zna-
cznie poza wyznacznikiem naukowym obszaru,
na którym one rzeczywiœcie by³y, które to tere-
ny s¹ dla nich potrzebne, to bêdziemy w ra-
mach konsultacji – i temu s³u¿¹ instytucje, tak
zwane instrumenty w tej ustawie – podejmo-
waæ plan zadañ ochronnych. Plan ochrony ma
pomóc w dogadaniu siê w ka¿dym obszarze
i w uporz¹dkowaniu granic. Takie dzia³ania po-
dejmujemy i ta ustawa równie¿ bêdzie to umo¿-
liwiaæ. To jest w³aœnie jej plus, ona ma nakazy-
waæ wspó³pracê, wspó³dzia³anie i korygowanie
granic zgodnie z kryteriami Trybuna³u Spra-
wiedliwoœci w Luksemburgu, jak równie¿
w zgodzie z debat¹ w ka¿dym miejscu objêtym
Natur¹ 2000.

(Senator Tadeusz Skorupa: Panie Ministrze…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Tomo¿epóŸniej, PanieSenatorze.Wtej chwili za-

praszam pana senatora Knosalê, a potem pan. Aha,
bo chodzi o uzupe³nienie jakiegoœ pytania, tak?

Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:

Otó¿, Panie Ministrze, ca³kowicie siê z panem
zgadzam, ¿e trzeba te konsultacje prowadziæ,
ale trzeba by³o je prowadziæ i do tej pory, ¿eby to
by³o ju¿ uzgodnione. A ja znam przypadek, gdzie
te granice zosta³y ustalone w taki sposób, ¿e
chronione ptaki s¹ niekoniecznie w tych miej-
scach, i mo¿na to naukowo udowodniæ, ¿e tam
nie jest potrzebna Natura 2000. Oczywiœcie
mieszkañcy terenów, gdzie s¹ te spory, zgadzaj¹
siê na wci¹gniêcie w obszary Natury 2000 torfo-
wisk, niektórych czêœci lasów, ale to jest niepo-
rozumienie, jeœli siê wci¹ga na listê pola, ³¹ki,
ziemie orne, rzekê czy te¿ brzegi rzek, a to siê wy-
prawia w tej chwili w gminie Czarny Dunajec. To
jest nie do przyjêcia. Mieszkañcy zdecydowanie
protestuj¹. Mo¿e pan osobiœcie móg³by przyje-
chaæ do gminy Czarny Dunajec i Jab³onka, zo-
baczyæ te miejsca i skorygowaæ te granice, ¿eby
nie dosz³o do jakichœ znacz¹cych protestów
w tej sprawie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Czy pan minister chcia³by siê wypowiedzieæ?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:

To jeszcze odpowiem, Panie Senatorze, ¿e je-
œli s¹ dowody naukowe na to, ¿e gdzieœ Ÿle wy-
znaczono granice, to w nastêpnych etapach bê-
dziemy te granice korygowaæ. Tylko ja mówiê
jednoznacznie: nie wyolbrzymiajmy znaczenia
granic Natury 2000, bo jeœli nawet ktoœ z na-
szych poprzedników we wczeœniejszych latach
b³êdnie wyznaczy³ granice na polach, gdzie ni-
gdy nie by³o ¿adnego gatunku i te tereny nie
maj¹ ¿adnego znaczenia dla gatunku, dla któ-
rego wyznaczono obszar Natury 2000 – Panie
Senatorze, niech mi pan poka¿e przyk³ad, ¿e
ktoœ ma problemy z budow¹, z czymkolwiek,
z inwestycjami z tego powodu, ¿e to jest objête
Natur¹ 2000, proszê mi to pokazaæ – to nie mo-
¿e byæ takiej sytuacji. My równie¿ zmieniamy
mentalnoœæ urzêdników, ta regionalna dyrek-
cja ma s³u¿yæ temu, ¿eby nie tworzyæ nadinter-
pretacji. Jeœli pole, w jakim zosta³y wyznaczo-
ne granice, nie ma ¿adnego znaczenia dla ga-
tunku, dla którego ten obszar jest wyznaczony,
to nie mo¿e byæ ¿adnych sankcji i nie ma – tak
naprawdê ja nie znam takiego przypadku, ¿eby
ktokolwiek mia³ dodatkowe sankcje czy jakieœ
problemy ze swoimi planami inwestycyjnymi.
Nie ma takiej mo¿liwoœci.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:
Ja tylko krótko: po co odwracaæ kota ogonem?

Po co ci w³aœciciele maj¹ wystêpowaæ do organów
Unii Europejskiej z wnioskami o naukowe udo-
wodnienie, ¿e tam nie ma danych gatunków,
a w tej chwili z inicjatywy rz¹du polskiego robi siê
jakieœ naukowe dowody, ¿e s¹ tam jakieœ ptaki
czy te¿, jak pan powiedzia³, ¿ubry czy nietoperze,
jak tych gatunków tam nie ma? Przecie¿ nie mo¿-
na bez przerwy fikcyjnie wyznaczaæ tych granic,
a póŸniej, z inicjatywy w³aœcicieli i mieszkañców,
udowadniaæ, ¿e tego nie ma. Przecie¿ musi byæ ja-
kaœ normalnoœæ w tym kraju. Trzeba jakoœ pano-
waæ nad tym, a nie robiæ coœ, co jest nie do przyjê-
cia i nie do zaakceptowania przez w³aœcicieli,
przez mieszkañców. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Knosala.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, chcia³bym

zapytaæ o sprawy kadrowe. Mianowicie, jeœli
chcielibyœmy zrealizowaæ wszystkie te ambitne
zamierzenia, to musimy mieæ dobr¹ kadrê. Czyta-
my, ¿e do pe³nienia funkcji regionalnego dyrekto-
ra ochrony œrodowiska niezbêdne jest posiadanie
dyplomu ukoñczenia studiów wy¿szych na kie-
runku daj¹cym kwalifikacje do wykonywania za-
dañ, a tak¿e piêcioletni sta¿ pracy na stanowisku
kierowniczym w zakresie ochrony œrodowiska. Te
wymagania s¹ jasne i na pewno zadowalaj¹ce. Po-
dobne s¹ wymagania dla zastêpcy regionalnego
dyrektora. Ale ju¿ jeœli chodzi o stanowisko zwie-
rzchnie, mianowicie generalnego dyrektora
ochrony œrodowiska, to zgodnie z zapisem wystar-
czy nale¿eæ do pañstwowego zasobu kadrowego;
nie ma, zdaje siê, ¿adnych innych warunków. To
mo¿e doprowadziæ do sytuacji, ¿e kwalifikacje
kadry podporz¹dkowanej w jakiejœ sytuacji mog¹
byæ wy¿sze od kwalifikacji szefa.

Nastêpna sprawa. Co najmniej dwa razy pan
minister powiedzia³ dzisiaj, w trakcie tych wywo-
dów, ¿e bêdzie powo³ana specgrupa, ¿e w tej gru-
pie bêd¹ te¿ dotychczasowi pracownicy urzêdów
wojewódzkich. Nie jest tajemnic¹, ¿e pracownicy
urzêdów wojewódzkich s¹ po prostu Ÿle op³acani;
w ogóle mo¿na by powiedzieæ, ¿e ca³a s³u¿ba cy-
wilna nie jest najlepiej op³acana. Jak te ambitne

plany, tak opisane, zrealizowaæ, skoro ci, którzy
bêd¹ do tego urzêdu przychodzili, niejednokrotnie
mog¹ mieæ wy¿sze kwalifikacje ni¿ ci, którzy bêd¹
mieli udzielaæ odpowiedzi czy za³atwiaæ te sprawy?
Mam tutaj pewne obawy. Dziêkujê bardzo.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, najpierw

odpowiem na pytanie o kwalifikacje. Nie chcia³-
bym porównywaæ tego do dzisiejszej sytuacji, kie-
dy czêsto dyrektorzy wydzia³ów maj¹ wy¿sze kwa-
lifikacje ni¿ na przyk³ad ich zwierzchnicy w urzê-
dach wojewódzkich albo na przyk³ad wicewojewo-
da czy wojewoda. Jeœli chodzi o generalnego dy-
rektora ochrony œrodowiska, to ma to byæ osoba,
która jest nie specjalist¹ od ochrony œrodowiska,
bo tymi maj¹ byæ zastêpcy, ale ma byæ kimœ, kto
bêdzie potrafi³ tê organizacjê skupiæ i ni¹ za-
rz¹dzaæ. Dlaczego jest tu wpisany pañstwowy za-
sób kadrowy? Poniewa¿ dzisiaj jest takie uregulo-
wanie, jest taki obowi¹zek. Jeœli bêdzie procedo-
wana i uzyska akceptacjê ustawa o zmianach
w s³u¿bie cywilnej, to bêdzie zmiana równie¿ w tej
kwestii. I tam bêd¹ odpowiednie zawê¿enia pew-
nych wymagañ.

Jeœli chodzi o p³ace i apana¿e dla tej nowej dy-
rekcji, to chcemy tu wykorzystaæ pewn¹ nowoœæ.
Do tej pory nie by³o tak, ¿eby pracownicy s³u¿b
ochrony œrodowiska mogli wykorzystywaæ œrod-
ki unijne, tak zwane pomoce techniczne, na swo-
je pensje. Dla nas to by³o czêsto niezrozumia³e.
Dlaczego s³u¿by, na przyk³ad u wojewody czy
w ministerstwie, zajmuj¹ce siê liczbami, czyli
ksiêgowi, finansiœci, maj¹ podwy¿szane pensje
dziêki œrodkom unijnym, tej pomocy technicz-
nej, a ci œrodowiskowcy, którzy tym razem te¿ re-
alizuj¹ politykê Unii Europejskiej i s¹ dla benefi-
cjentów, nie maj¹. Przeprowadzamy tu bardzo
szczegó³owe rozmowy z Ministerstwem Rozwoju
Regionalnego – Komisja Europejska ju¿ siê zgo-
dzi³a, to zale¿a³o od jej zgody – i ci pracownicy re-
gionalnych dyrekcji i generalnej dyrekcji bêd¹
mieli trochê wy¿sze pensje za to, ¿e realizuj¹ za-
dania unijne i s¹ jakby uczestnikami programów
operacyjnych przy zatwierdzaniu tych decyzji,
które s³u¿¹ wydawaniu œrodków unijnych. Myœ-
lê, ¿e jest to jakaœ odpowiedŸ.

Jest nadzieja, ¿e bêdziemy mieli specjalistów.
Naprawdê, muszê z tego miejsca podkreœliæ:
w Polsce nie dopracowaliœmy siê do tej pory zbyt
wielu specjalistów w tych bardzo nowych dziedzi-
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nach, w zakresie oceny dzia³alnoœci na œrodowis-
ko, oceny wp³ywu inwestycji na Naturê 2000. Do
tej pory nie by³o takich kierunków studiów, nie
by³o wielu takich kierunków podyplomowych.
Uruchamiamy dopiero teraz, równie¿ przy pomo-
cy tych programów operacyjnych, które s³u¿¹
szkoleniu, nowe studia podyplomowe, ¿eby wy-
kszta³ciæ now¹ generacjê pracowników i ¿eby do-
kszta³caæ tych ju¿ istniej¹cych, poniewa¿ jest to
bardzo du¿y obszar nowej wiedzy, któr¹ musimy
zaanga¿owaæ w nasze dzia³ania. Czêsto jest tak,
¿e wiele nieporozumieñ wynika z tego, i¿ urzêdnik
jest niedoinformowany. Ale czêsto jest niedoinfor-
mowany nie ze swojej winy, tylko dlatego, ¿e nie
by³o dostêpnych albo kursów, albo studiów, które
mog³yby go nauczyæ, jak oceniaæ nowe raporty,
jak robiæ te nowe raporty czy kompensacje przeli-
czeñ, czy te¿ jakie podejmowaæ dzia³ania minima-
lizuj¹ce, ¿eby tê autostradê mo¿na by³o budowaæ
na obszarze Natury 2000. To jest ta nowa wiedza,
w któr¹ musimy i chcemy wyposa¿yæ tych nowych
urzêdników, to ich nowe mo¿liwoœci. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, wiadomo, ¿e w tej chwili deba-

tujemy w zasadzie nad jedn¹ ustaw¹, g³ówn¹,
o ochronie przyrody, ale ona siê wi¹¿e z dwiema
innymi. Faktem jest, ¿e ona wi¹¿e siê jeszcze
z trzeci¹, której nie mamy, ale która bêdzie za
chwilê, bo z tego co wiem, przygotowuje siê tak
zwan¹ ustawê kompetencyjn¹, która te dwie
ustawy jakby zepnie. I dopiero ta ustawa poka¿e,
jak funkcjonuj¹ tamte dwie. Dla mnie to jest taka
prawda oczywista, która dociera do mnie jako do
przewodnicz¹cego komisji.

Mam równie¿ wiele pism, które wp³ynê³y do
mnie, ale ju¿ po posiedzeniu komisji. One dotycz¹
g³ównie tej drugiej ustawy, wiêc bêdê siê do nich
odnosi³ przy omawianiu tej drugiej ustawy. Teraz
chcia³bym zapytaæ o jedn¹ z opinii, która jest tu
napisana. Wojewodowie powierzyli ju¿ w bie-
¿¹cym roku dyrektorom parków krajobrazowych,
decyzjami administracyjnymi, zarz¹dzanie ob-
szarami Natury 2000, czyli miêdzy innymi spo-
rz¹dzenie planów ochrony, monitoringu, wykony-
wanie czynnoœci ochrony przyrody, itp., itd., i to
nie tylko w s¹siedztwie tych parków, ale czêsto
daleko od nich, albowiem one same, czyli, mówi¹c
w skrócie, przysz³e RDOŒ, nie umo¿liwi¹ za³at-
wienia spraw organizacyjnych i kadrowych. Ode-

branie RDOŒ parków krajobrazowych spowoduje
opóŸnienie, a nie przyspieszenie realizacji zadañ
zwi¹zanych z Natur¹ 2000, które, jeœli nie zostan¹
wykonane, bêd¹, a w czêœci ju¿ s¹, przedmiotami
postêpowania Europejskiego Trybuna³u Spra-
wiedliwoœci. Nastêpnie bêd¹ dotkliwe kary,
wstrzymanie wszelkich œrodków bud¿etowych
z Unii Europejskiej, kary finansowe. Jak siê ma
taka opinia do tego, co pan minister mówi³, ¿e
wszystko bêdzie przyspieszone? Fachowcy twier-
dz¹, ¿e bêdzie zupe³nie inaczej. Jak to siê ma do
tego?

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, to stwier-

dzenie opiera siê na innym rozumieniu sprawy.
Otó¿ decyzje wydane przez wojewodów to s¹ de-
cyzje, które nak³adaj¹ na dyrektorów parków
krajobrazowych obowi¹zek nadzoru nad obsza-
rami Natury 2000. S¹ to zadania, które przy
zmianie kompetencji przejmie regionalny dyrek-
tor ochrony œrodowiska. Jeœli on siê porozumie
z dyrektorami parków krajobrazowych, jeœli tu-
taj bêdzie porozumienie i wola dalszej wspó³pra-
cy takiego typu, to te decyzje bêd¹ utrzymane.
Jeœli ze strony dyrektorów parków krajobrazo-
wych nie bêdzie woli utrzymania tego typu obo-
wi¹zków, to z naszej strony bêdzie ca³kowity na-
kaz uniewa¿nienia tych decyzji wydanych przez
wojewodów.

Na czym polega istota sprawy? Na tym, ¿e
czêœæ pracowników parków krajobrazowych bê-
dzie w regionalnych dyrekcjach ochrony œrodo-
wiska zwi¹zana w³aœnie z Natur¹ 2000. Czyli taki
zapis ustawowy gwarantuje, ¿e ci ludzie, którzy
zajmuj¹ siê w parkach Natur¹ 2000, bêd¹ w re-
gionalnych dyrekcjach. W zwi¹zku z tym tu nie
ma ¿adnego zagro¿enia, ¿e nie bêd¹ prowadzone
dalsze dzia³ania monitoruj¹co-nadzoruj¹ce
i opieka nad Natur¹ 2000 w terenie, które do tej
pory by³y.

Ma³o tego, to w jakimœ sensie jest te¿ kwestia
porz¹dkowa. Oczywiœcie chodzi o wynik pewne-
go wieloletniego zaniedbania. Parki krajobra-
zowe nie zosta³y wczeœniej zreformowane. Cho-
dzi te¿ o inne formy ochrony przyrody, na przy-
k³ad obszary ochrony krajobrazu, pomniki
przyrody czy u¿ytki ekologiczne. Dlaczego
u¿ytki ekologiczne czy pomniki przyrody by³y
do tej pory trochê w gestii samorz¹dów, a tro-
chê w rejestracji rz¹dowej? Ju¿ dawno powinny
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byæ podzielone, powinna byæ dokonana pewna
kategoryzacja form ochrony przyrody na lokal-
n¹, regionaln¹ i pañstwow¹. Nie ulega w¹tpli-
woœci, ¿e za kwestie zwi¹zane z Natur¹ 2000
jest odpowiedzialne pañstwo. Nie ulega w¹tpli-
woœci, ¿e równie¿ za parki narodowe. Ale ju¿
pomnik przyrody to u¿ytek ekologiczny i nam
siê wydaje, ¿e tutaj jest to bardziej kwestia lokal-
na, regionalna. Tego typu reforma dawno powin-
na zostaæ przeprowadzona.

Uwa¿amy, ¿e oparcie siê na pracownikach par-
ków krajobrazowych, którzy dzisiaj wykonuj¹ za-
dania zwi¹zane z Natur¹ 2000, jest s³usznym
dzia³aniem. Oczywiœcie mamy nadziejê na u³o¿e-
nie sobie tych kompetencji w ramach reorganizo-
wania systemu. I dlatego pozwolê sobie nie zgo-
dziæ siê z panem senatorem, ¿e ta trzecia ustawa
kompetencyjna, przygotowana przez MSWiA, jest
kluczowa dla tych dwóch ustaw. Nie jest, ponie-
wa¿ te dwie ustawy tak naprawdê agreguj¹ ponad
dziewiêædziesi¹t parê procent kompetencji woje-
wody w zakresie ochrony œrodowiska. Wydzia³y
œrodowiska, które dzisiaj znajduj¹ siê w urzêdach
wojewódzkich, w ponad 90% ju¿ zmieniaj¹ kom-
petencje zgodnie z tymi dwiema ustawami.
Szcz¹tkowe kompetencje, które bêd¹ wspomnia-
ne w ustawie kompetencyjnej, to s¹ sprawy
w swojej skali bardzo incydentalne. W zwi¹zku
z tym tak naprawdê to te dwie ustawy pokazuj¹
skalê zmian i ca³kowicie definiuj¹, jaki bêdzie
stan prawny po ich wejœciu w ¿ycie. I tutaj pozwo-
lê sobie nie zgodziæ siê z tym, ¿e ustawa kompe-
tencyjna bêdzie mia³a jeszcze jakiœ znacz¹cy
wp³yw na spojrzenie na ten system, ¿e ono bêdzie
inne.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Gdy oczekiwa³em na mo¿liwoœæ zadania pytañ

i rozwiania moich w¹tpliwoœci, pan minister
w zasadzie odpowiedzia³ ju¿ na prawie wszystkie.
Podziwiam entuzjazm dla ustawy i tego nowego
organu; mam nadziejê, ¿e nie jest zwi¹zany tylko
z m³odym wiekiem pana ministra, któremu jakby
siê wydaje, ¿e tworzymy pañstwo polskie od pod-
staw, od pocz¹tku, a my, niestety, funkcjonuje-
my ju¿ w pewnych strukturach. Ale mo¿e jeszcze
takie krótkie pytanie. Niech pan sprecyzuje jesz-
cze raz, sk¹d bêd¹ pochodziæ pracownicy nowego
urzêdu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:

Panie Senatorze, pracownicy maj¹ pochodziæ
z Ministerstwa Œrodowiska – oko³o trzech depar-
tamentów bêdzie zredukowanych – z urzêdów wo-
jewódzkich i czêœciowo z parków krajobrazowych.

(Senator Czes³aw Ryszka: Czyli bêdziemy wy-
rywaæ ich z tych instytucji?)

Tak. To znaczy, to bêdzie dzia³a³o na zasadzie
przenoszenia kompetencji, poniewa¿ chodzi, na
przyk³ad, o pracowników wydzia³ów œrodowiska
urzêdów wojewódzkich. Te wydzia³y by³y i s¹, one
tylko zmieni¹ swoje kompetencje, zmieni¹ upra-
wnienia. Oczywiœcie my tutaj na tej bazie bêdzie-
my tworzyæ warunki, ¿eby ci pracownicy mogli
dostaæ podwy¿ki w ramach pomocy technicznej
ze œrodków unijnych. Bêdziemy te¿ chcieli, ¿eby
te odpowiednie s³u¿by by³y w przysz³oœci wzmac-
niane, poniewa¿ obowi¹zki unijne w zakresie
ochrony œrodowiska, jak pañstwo wiecie… Co
chwilê pojawiaj¹ siê dyrektywy, a ktoœ to musi
wykonywaæ. Ostatnio na przyk³ad by³a dyrekty-
wa o odpowiedzialnoœci za szkody w œrodowisku,
ale jest równie¿ polska ustawa, która ma ju¿
pó³tora roku, bardzo du¿a ustawa o du¿ych
uprawnieniach, i proszê sobie wyobraziæ, ¿e jej
wykonanie przypisano tylko wojewodzie, nie da-
j¹c czêsto ¿adnego etatu albo tylko pojedyncze
etaty na ca³e województwa. To jest te¿ ta niekon-
sekwencja nowego prawodawstwa. To jest kwe-
stia dodawania nowych kompetencji, a ¿adnego
wyposa¿enia w si³y i œrodki. Ta nowa instytucja
ma pomóc równie¿ w zapewnieniu si³ i œrodków
na realizacjê kompetencji, które ju¿ maj¹ byæ,
a których czêsto nie mo¿na by³o zrealizowaæ.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Tylko dopowiem,

Panie Marsza³ku…)
Tak, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:

Tak mi siê wydaje – mam nadziejê, ¿e tak nie
bêdzie – ¿e to jest tak¿e w pewnym sensie skok na
unijn¹ kasê. (Weso³oœæ na sali)
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:

Skok na unijn¹ kasê to jest nasza Perspektywa
Finansowa 2007–2013. Jak pañstwo wiecie, to s¹
najwiêksze programy operacyjne w historii Unii
Europejskiej. I ¿eby wykorzystaæ te œrodki, ¿eby je
skonsumowaæ, musimy tu zapewniæ, ¿e tak po-
wiem, administracyjne rygory. Kluczem jest w³aœ-
nie to, ¿eby beneficjenci przygotowali szybko do-
bre i m¹dre wnioski, a administracja nad¹¿a³a
miêdzy innymi z dobrym wykorzystywaniem pra-
wa. A to jest jeden z g³ównych fundamentów pra-
wa unijnego, œrodowiskowego dla tych benefi-
cjentów. Naprawdê, jeœli oceniamy, obserwujemy
2004 r., kiedy zaczê³y siê nasze doœwiadczenia, od
ZPORR, czyli zintegrowanych programów opera-
cyjnych rozwoju regionalnego, to mo¿na zauwa-
¿yæ, ¿e w³aœnie na etapie s³u¿b œrodowiskowych
wojewody zaczê³y siê tworzyæ tak zwane w¹skie
gard³a. By³o to zwi¹zane z liczb¹ wniosków bene-
ficjentów, które wymaga³y poœwiadczenia, na
przyk³ad przez wojewódzkiego konserwatora
przyrody, ¿e coœ jest zgodne z dzia³aniem Natu-
ry 2000 czy poœwiadczenia dotycz¹cego oceny
oddzia³ywania na œrodowisko. I nagle okaza³o
siê, ¿e ta kwestia jest nieprzygotowana. Nikt
wczeœniej nie przewidzia³, ¿e wszystkie projekty
ZPORR bêd¹ przechodzi³y tê weryfikacjê. Chce-
my siê tego ustrzec, bo tych programów opera-
cyjnych bêdzie znacznie wiêcej ni¿ tych pojedyn-
czych ZPORR i to w¹skie gard³o sprzed paru lat
teraz mo¿e staæ siê cieniutkim gard³em. Do tego
dopuœciæ nie mo¿emy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Sepio³.

Senator Janusz Sepio³:
Panie Ministrze, chcia³bym poruszyæ dwa zaga-

dnienia, które mnie nurtuj¹.
Pierwsze zwi¹zane jest z dodawanym nowym

art. 27a, w którym powiada siê, ¿e wyznaczanie
obszaru specjalnej ochrony ptaków czy obszaru
ochrony siedlisk dokonuje siê w porozumieniu
z ministrem w³aœciwym do spraw rolnictwa, w³a-
œciwym do spraw rozwoju wsi, ministrem w³aœci-
wym do spraw rybo³ówstwa i spraw gospodarki
wodnej. To znaczy, ¿e ca³y sektor produkcji rolnej
i rozwoju wsi bêdzie móg³ wyra¿aæ swoje stano-
wiska, swoje opinie, a wiêc zgodnie z jego intere-
sami bêdzie okreœlany zakres obszaru Natu-
ry 2000. Ale nie ma tutaj ministra w³aœciwego do
spraw rozwoju miast, planowania przestrzenne-
go, rozwoju regionalnego, a wiêc interesy rozwojo-

we sektorów innych ni¿ rolnictwo mog¹ zostaæ
nieuwzglêdnione. Nie mówiê tego ca³kiem bez
przyczyny. Wszystko wskazuje na to, ¿e w grani-
cach Krakowa oko³o 800 ha zostanie objêtych…

(Senator Stanis³aw Kogut: Ma racjê.)
…tym systemem jako ochrona siedliska jedne-

go z motyli. To s¹ tereny przylegaj¹ce do autostra-
dy. Ich wartoœæ rynkowa to jest kilka miliardów.
I w³aœciwie nie ma strony, poza lokalnym samo-
rz¹dem, który móg³by ten interes wywa¿yæ. I pyta-
nie jest takie: czy pan siê nie obawia, ¿e jeden
z sektorów, sektor rolnictwa, bêdzie uwzglêdnia-
ny, a inne, dotycz¹ce innych interesów rozwojo-
wych kraju, gdzieœ nam siê tutaj zgubi¹?

Druga kwestia to jest proœba o wyjaœnienie
sprawy dwuinstancyjnoœci. Bo ja rozumiem to
tak: od decyzji regionalnych dyrektorów œrodo-
wiska organem odwo³awczym bêdzie generalny
dyrektor. Ale miêdzy nimi jest zale¿noœæ s³u¿bo-
wa, wiêc jak tutaj wygl¹da problem dwuinstan-
cyjnoœci? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, jeœli chodzi

o uzgodnienia, o rozporz¹dzenia ministra œrodo-
wiska w sprawie obszarów Natury 2000, obsza-
rów ptasich, to chcê zapewniæ, ¿e wszyscy mini-
strowie maj¹ wp³yw na to rozporz¹dzenie, ponie-
wa¿ ono przechodzi normaln¹ drogê konsultacji
miêdzyresortowych, a póŸniej jest zatwierdzane
przez Komitet Europejski Rady Ministrów. Teraz
mamy tak¹ sytuacjê, ¿e jedno z rozporz¹dzeñ, ¿e
tak powiem, ptasich, tych, które s¹ jako tak zwa-
ne skargowe w Trybunale Sprawiedliwoœci w Luk-
semburgu, minister œrodowiska przygotowa³ po
to, ¿eby zd¹¿yæ, ¿eby Komisja Europejska wycofa-
³a skargê z trybuna³u. Ale przechodzi ono normal-
ne konsultacje, wszyscy ministrowie maj¹ na to
wp³yw i zapewniam, ¿e wszystkie argumenty mi-
nistrów s¹ rozpatrywane. Zapis ustawowy, w któ-
rym jest ujêta kwestia ministra rolnictwa, polega
miêdzy innymi na tym, ¿e nawet w dyrektywie s¹
dopuszczone pewne drobne tak zwane derogacje,
czyli odstêpstwa od zakazów, w³aœnie na rzecz
zrównowa¿onego rolnictwa. Nie jest na przyk³ad
napisane: inne dzia³y. W zwi¹zku z tym tutaj to
po³¹czenie… Ma³o tego, jest równie¿ tak, ¿e rolni-
cy, ¿e tak powiem, projektuj¹c dop³aty, na przy-
k³ad dop³aty rolnoœrodowiskowe, uwzglêdniaj¹
te¿ Naturê 2000, bo jeœli o ten program chodzi, to
dop³aty s¹ podwy¿szone o 20%. W zwi¹zku z tym
tu jest bardzo œcis³a wspó³praca miêdzy mini-
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strem rolnictwa a ministrem œrodowiska. I dlate-
go jest taki zapis. Ale to rozporz¹dzenie na pewno
przechodzi konsultacje miêdzyresortowe, jest za-
twierdzane przez Komitet Europejski Rady Mini-
strów, który zapewnia udzia³ wszystkich mini-
strów.

Jeœli chodzi o dwuinstancyjnoœæ, to sprawdza-
liœmy to i tutaj dyrektor generalny, jako organ
centralny, mo¿e byæ drugim organem odwo³aw-
czym. Ta kwestia jest jak najbardziej formalnie,
legislacyjnie wyjaœniona. To jest dobry porz¹dek.

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

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, w moich wypowiedziach nie

ma ani krzty agresji, absolutnie, jest tylko troska
o to, aby pan jako wiceminister œrodowiska i g³ó-
wny konserwator przyrody oraz wszystkie osoby,
które bêd¹ g³osowa³y za tymi dwiema bardzo wa¿-
nymi ustawami, nie sta³y siê grabarzami polskiej
przyrody, ochrony polskiej przyrody. Tylko tego
dotyczy moja troska, proszê tego nie odbieraæ per-
sonalnie.

Mam trzy pytania, pierwsze chyba bardzo pro-
ste. Dwa dotycz¹ lasów.

Pan mówi, ¿e wydawanie tych decyzji œrodowis-
kowych bêdzie ograniczone z maksymalnie stu
osiemdziesiêciu do stu piêciu dni. Ale to i tak nie
wstrzymuje mo¿liwoœci zaskar¿enia sprawy do
ETS. Sprawa mo¿e siê tam ci¹gn¹æ miesi¹cami,
a inwestycje mog¹ byæ wstrzymane praktycznie
na wiele miesiêcy czy te¿ lat. To jest jedna sprawa.
Je¿eli jest inaczej, to bardzo bym prosi³ o odpo-
wiedŸ.

I druga sprawa. Czy ta ustawa, Panie Mini-
strze, nie doprowadzi do pewnego rodzaju niego-
spodarnoœci, i to w sensie finansowym? Otó¿, jak
pan minister zapewne wie – byæ mo¿e pañstwo se-
natorowie nie zdaj¹ sobie z tego sprawy – gospo-
darka leœna w naszym kraju jest prowadzona na
podstawie planów urz¹dzania lasu, które s¹ spo-
rz¹dzane na okresy dziesiêcioletnie dla ka¿dego
nadleœnictwa. Tych nadleœnictw jest w Polsce
czterysta trzydzieœci. A w przypadku nadleœnictw,
które wchodz¹ w sk³ad obszarów Natury 2000,
z za³o¿enia ten plan urz¹dzania lasu ma zawieraæ
ustalenia dotycz¹ce zadañ ochronnych. Jako za-
³¹cznik do planu urz¹dzania lasu ma byæ do niego
do³¹czony tak¿e plan zadañ ochronnych czy te¿
plan ochronny dla obszarów Natury 2000. A za-
tem plan urz¹dzenia lasu jest jednoczeœnie pla-

nem ochrony dla obszaru Natura 2000. Pañstwo
w tym momencie t¹ ustaw¹ tak jakby to dubluje-
cie i jeszcze proponujecie, ¿e mimo wszystko i tak
musz¹ byæ przygotowane plany ochrony czy te¿
musz¹ byæ przygotowane projekty planu zadañ
ochronnych.

I tutaj nasuwa siê konkluzja dotycz¹ca za³¹cz-
ników do planu urz¹dzenia lasu. Nadleœnictwa
praktycznie z w³asnego bud¿etu, z w³asnej kiesze-
ni p³ac¹ za ka¿dy taki plan oko³o 600 tysiêcy z³.
W skali kraju, przy czterystu trzydziestu nadleœ-
nictwach, to s¹ naprawdê gigantyczne sumy, któ-
re, jeœli zostan¹ przyjête te zapisy, zostan¹ wyrzu-
cone w b³oto, nikt nie bêdzie bowiem bra³ tego pod
uwagê. Bêd¹ zupe³nie inne plany, które bêd¹ po-
wielaæ – jestem o tym przekonany – zapisy planu
urz¹dzenia lasu. Bêd¹ je powielaæ. Ale wydane do
tej pory pieni¹dze zostan¹ wyrzucone w b³oto. To
jest jedna sprawa.

Druga sprawa – to jest to, o co pyta³em pana se-
natora sprawozdawcê – dotyczy art. 32. Chodzi
o nowelizacjê zawart¹ w art. 1 ustawy, nad któr¹
pracujemy. W art. 1 w pkcie 17 znik³, zosta³ wy-
kreœlony w czasie prac sejmowych zapis dotycz¹cy
zapewnienia œrodków finansowych na cel… Mo¿e
przytoczê ca³y punkt: „Na terenie zarz¹dzanym
przez Pañstwowe Gospodarstwo Leœne Lasy Pañ-
stwowe znajduj¹cym siê na obszarze Natura 2000
zadania w zakresie ochrony przyrody wykonuje sa-
modzielnie miejscowy nadleœniczy”. No i zosta³ wy-
kreœlony zapis: „po zapewnieniu œrodków finanso-
wych”. Dlaczego w³aœnie tak siê sta³o? Wydaje mi
siê bowiem, ¿e to jest szczególnie wa¿ny zapis. Tym
bardziej, ¿e mo¿e siê okazaæ, ¿e nadleœniczy po
prostu nie bêdzie mia³ tych pieniêdzy. Pieni¹dze,
które przekazuje bud¿et pañstwa – o które pyta³em
na posiedzeniu komisji – s¹ niewielkie. W skali ca-
³ych Lasów Pañstwowych – tej odpowiedzi siê nie
doczeka³em, wiêc poinformujê pracowników mini-
sterstwa – to jest kwota oko³o 12 milionów z³, a po-
stulowana by³a kwota oko³o 60 milionów z³. Zgod-
nie z ustaw¹ o lasach mo¿e to byæ przekazane tylko
na trzy, dos³ownie trzy, elementy prowadzenia go-
spodarki leœnej, miêdzy innymi chodzi o edukacjê,
o zalesianie gruntów Skarbu Pañstwa. To tyle, Pa-
nie Ministrze. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze, na czym po-

lega inne ujêcie, inna filozofia tej ustawy, jeœli
chodzi o d³ugoœæ postêpowania administracyjne-
go s³u¿¹cego wydaniu decyzji œrodowiskowych?
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Otó¿ skracamy to do stu piêciu dni. To jest ten
zysk, bezcenny zysk, bo ka¿dy dzieñ jest bezcen-
ny. Ale ograniczamy równie¿ mo¿liwoœci zaskar-
¿enia tych decyzji. Dzisiaj, ³¹cznie z mo¿liwoœci¹
zaskar¿enia decyzji œrodowiskowej, s¹ trzy okazje
do zaskar¿enia postêpowania. Po przyjêciu nowej
ustawy bêdzie tylko jedna okazja. To jest oszczê-
dnoœæ. Dzisiaj jesteœmy nara¿eni na, nastêpuj¹ce
z ró¿nych stron, czêsto ze strony terrorystów,
broñ Bo¿e, ekologów, nieustanne opóŸnianie
z ró¿nych przyczyn. W zwi¹zku z tym to bêdzie
prze³om, bo bêdzie trzy razy mniejsze prawdopo-
dobieñstwo zaskar¿enia postêpowañ. Oczywiœcie
musi byæ prawo do odwo³ania i zaskar¿enia, bo
jest ono zapisane w dyrektywie, ale te¿ i w konsty-
tucji.

Niegospodarnoœæ i plany urz¹dzenia lasu. Tu
jest wielkie niezrozumienie. Próbowa³em to t³u-
maczyæ na posiedzeniu Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska. Otó¿ ustawa naprawia
przede wszystkim prawo polskie wzglêdem prawa
unijnego – jak najszybciej siê da – tak, ¿eby uru-
chomiæ inwestycje unijne. Rozwi¹zania dalej
id¹ce, dotycz¹ce innych ustaw, proponujemy
w innych ustawach. Wspomina³em tu ju¿
o wspólnej pracy z ministrem Dziekoñskim nad
ustaw¹ o planowaniu przestrzennym. To jest
wspania³a wspó³praca i bêd¹ wygenerowane no-
we ulepszenia planistyczno-œrodowiskowe. Tak
samo jest z ustaw¹ o lasach. Nie chcemy nasz¹
ustaw¹ zmieniaæ innych ustaw bez udzia³u ich
gospodarzy. Jest wspólny zespó³, powo³any
w Ministerstwie Œrodowiska, który pracuje nad
nowelizacj¹ ustawy o lasach maj¹c¹ na celu w³a-
œnie po³¹czenie pewnych kwestii zwi¹zanych
z Natur¹ 2000 z kwestiami leœnymi. I to jest naj-
lepsze ujêcie, i specjalistyczne, i systemowe,
fundamentalne.

Pan senator móg³by powiedzieæ, ¿e jednym za-
pisem wpisalibyœmy to, ¿e plan ochrony obszaru
Natura 2000 mo¿e byæ planem urz¹dzenia lasu.
Otó¿ nie, bo to s¹ dwa zupe³nie ró¿ne dokumenty.
To jest tak, jakby instrukcja obs³ugi lokówki sta³a
siê kodeksem postêpowania administracyjnego.
To s¹ dwa ró¿nej rangi dokumenty. Plan urz¹dze-
nia lasu jest wewnêtrznym dokumentem firmy
i mówi nadleœniczemu, jak nale¿y go wykonywaæ.
Nie s¹ ustawowo usankcjonowane konsultacje
spo³eczne w jego sprawie i tego typu debata, wno-
szenie i uwzglêdnianie, b¹dŸ nieuwzglêdnianie,
uwag, za¿aleñ itd. Plan urz¹dzenia lasu ma byæ
prawem miejscowym, ma byæ aktem prawa miej-
scowego, ma byæ opublikowany w dzienniku
urzêdowym województwa. To jest ca³a procedura
legislacyjna, zgodna z ró¿nymi ustawami.
W zwi¹zku z tym nie da siê, gdy siê tworzy szybko
ustawê dostosowuj¹c¹ polskie prawo do unijne-
go, spowodowaæ, ¿e nagle wewnêtrzny dokument

firmy stanie siê aktem prawa miejscowego. Nasze
prace nad ustaw¹ o lasach zmierzaj¹ w³aœnie
w tym kierunku, ¿eby to po³¹czyæ. Jesteœmy tego
zwolennikami. Lasy Pañstwowe to tak¿e wspania-
³a grupa przyrodników, ludzi, którzy znaj¹ siê na
przyrodzie, którzy fantastycznie wykonuj¹ swoje
zadania z poszanowaniem przyrody. Chcemy w³a-
œnie z nimi wspó³dzia³aæ jako bliskimi partnerami
w ochronie przyrody.

Pan mówi³ tutaj o pewnym zapisie, który dzi-
siaj, od 2004 r., obowi¹zuje, mówi¹cym, ¿e nad-
leœniczy samodzielnie wykonuje zadania w zakre-
sie ochrony przyrody na obszarze Natura 2000
w swoim nadleœnictwie. Cztery lata temu podczas
wspólnych ustaleñ, uzgodnieñ Lasy Pañstwowe
chcia³y takiego zapisu i on siê znalaz³ w ustawie.
W naszej nowelizacji nie zmieniliœmy tego zapisu.
W Sejmie w jednej z poprawek dopisano s³owa:
„po zapewnieniu œrodków”. Zapis ten zosta³ je-
dnak wykreœlony w dalszym procesie legislacyj-
nym – w Sejmie czy w Senacie – dlatego ¿e w³aœnie
zgodnie z ustaw¹ o lasach i innymi zapisami co ro-
ku Lasy Pañstwowe otrzymuj¹ dotacjê bud¿eto-
w¹, równie¿ na wykonywanie pewnych zadañ wy-
nikaj¹cych z planu ochrony obszarów Natura
2000. Oczywiœcie, ¿e bud¿et nie jest taki, ¿eby
wszystkim zapewniæ tyle œrodków, ile potrzeba.
Te œrodki jednak s¹ przekazywane. Do tej pory co
roku by³o ponad 2 miliony, nieca³e 3 miliony z³ tyl-
ko na zadania z ochrony przyrody, a ponad 20 mi-
lionów z³ równie¿ na inne rzeczy. Proszê sobie wy-
obraziæ, ¿e ponad 2 miliony, prawie 3 miliony z³,
które Lasy Pañstwowe otrzymywa³y tylko na
ochronê przyrody, to czêsto by³o wiêcej ni¿ otrzy-
mywali wojewodowie jako organy ochrony przyro-
dy. To te¿ musimy uporz¹dkowaæ. To musi byæ
uspójnione. Musi byæ adekwatnoœæ potrzeb do za-
sobów. W zwi¹zku z tym pracujemy nad noweliza-
cj¹ ustawy o lasach, ¿eby te kwestie znormalizo-
waæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kogut.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie,

Panie Ministrze! Wydaje mi siê, ¿e jedno sobie
trzeba powiedzieæ: natura i œrodowisko by³y tak
zdewastowane, ¿e w koñcu trzeba by³o zacz¹æ pa-
trzeæ na to œrodowisko. Wszyscy mamy pretensje,
zarzucamy coœ tym czy innym ministrom, ale
wróæmy trochê do historii. Przecie¿ to nie Unia
Europejska narzuci³a nam tereny, które maj¹ byæ
objête Natur¹ 2000. Przecie¿ ja pamiêtam, jak by³
negocjowany traktat za rz¹dów koalicji SLD –
Unia Pracy. To ci nasi przedstawiciele zapropono-
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wali Brukseli tereny, które powinny byæ objête
Natur¹ 2000.

Musimy jednak pomyœleæ, jak zrobiæ, ¿eby
zdrowy rozs¹dek zwyciê¿a³ nad materi¹. Poprzed-
ni rz¹d, gdy faktycznie bardzo zajêliœmy siê pro-
blemem Natury 2000… S¹ takie tereny – jak po-
wiedzia³ pan senator Skorupa – powiatu gorlickie-
go, limanowskiego, nowotarskiego, gdzie ca³e
gminy s¹ objête Natur¹ 2000. Pani minister Bole-
sta bardzo du¿o jeŸdzi³a, by zmieniæ pewne kryte-
ria, wyj¹æ coœ z Natury 2000. Na przyk³ad sado-
wnicy w gminie Jod³ownik, która ca³a jest objêta
Natur¹ 2000… Okaza³o siê, ¿e owad by³ wa¿niej-
szy od jab³ka i od miejsca pracy, z którego ludzie
¿yli. Dzisiaj na przyk³ad ca³a gmina Sêkowa te¿
jest objêta Natur¹ 2000, i jak £emkowie id¹ po po-
zwolenie na budowê, to toalety nie mog¹ nawet
wystawiæ. Pewnie, ¿e pan mi odpowie, ¿e bêd¹ po-
wo³ane zespo³y, dyrektorzy, ale ja dalej uwa¿am,
Panie Ministrze, ¿e powinien powstaæ zespó³
w ministerstwie, by dok³adnie przeanalizowaæ,
czy nie ma mo¿liwoœci wyjêcia tych gmin z progra-
mu Natura 2000. Jak w sytuacji, gdy ca³e tereny
województwa ma³opolskiego s¹ objête progra-
mem Natura 2000 i nie wolno tu wybudowaæ wo-
doci¹gu, kanalizacji, œci¹gnie pan tu turystów?
Ja podzielam pana zdanie na temat ekologów, ale
nie chcê siê wypowiadaæ. Wystarczy im daæ bada-
nia œrodowiskowe, a protestów ju¿ nie bêdzie. Ja
ceniê tych ekologów, którzy walcz¹ z przekonania,
ze wzglêdu na ideê, a nie tych, którzy walcz¹ po to,
¿eby zyskaæ finansowo. Panie Ministrze, apelujê,
¿eby siê zastanowiæ, czy na przyk³ad wyspy Wolin
nie daæ za jakiœ teren, czy nie daæ tych terenów
w poznañskim, gdzie jak pokazywa³a telewizja,
by³y senator wywozi³ odpady, a tych miejscowo-
œci, które rzeczywiœcie chc¹ siê rozwijaæ, nie wyj¹æ
z programu Natura 2000.

By³em z panem senatorem Skorup¹ na spotka-
niu w Czarnym Dunajcu, gdzie ludzie w g³owy siê
pukali: co to za idioci wymyœlili, ¿eby te tereny rol-
ne obj¹æ Natur¹ 2000. Ja jestem ogromnym zwo-
lennikiem ochrony œrodowiska, bo jak siê gdzie-
niegdzie przejedzie, to widaæ, co siê dzieje, ¿e siê
spuszcza szamba, ¿e nastêpuje ogromna dewa-
stacja. Jestem za tym, ¿eby, tak jak jest w Sta-
nach, by³a policja ekologiczna i ¿eby uczy³a ludzi
rozumu. A jak mo¿na tego nauczyæ? Poprzez kary.
Bo ka¿dy krzyczy, ¿e chce mieæ czyst¹ wodê, a po-
tem okazuje siê, ¿e pierwszy dewastuje. Opowiem
na swoim przyk³adzie. Mam dom jednorodzinny
i kiedy stosowa³em wodê szklan¹, ¿eby szambo
nie ucieka³o do œrodowiska, to mówili: ale z ciebie
jest niepowa¿ny cz³owiek, ja wzi¹³em i sztangl¹ to
przebi³em, bo przecie¿ nie bêdê p³aci³ 150 z³ za wy-
wóz nieczystoœci samochodem.

W zwi¹zku z tym apelujê, ¿eby powo³aæ taki ze-
spó³ przy ministerstwie, ¿eby nie zmarnowaæ pra-

cy pani minister Bolesty i ¿eby siê zastanowiæ –
oni przecie¿ nie ¿¹daj¹, ¿e to ma byæ to czy to, tyl-
ko jest okreœlony procent – i zrobiæ te zamiany.
Pan powiedzia³, ¿e s¹ takie mo¿liwoœci. Ale tak,
jak mówiê, niech pan siê przyjrzy Ma³opolsce.
Prawie ca³a Ma³opolska, bo wiêkszoœæ gmin, jest
w programie Natura 2000. A teraz chcemy tak:
sk³adaj¹ wnioski, bo s³usznie pan powiedzia³…
Jest tu by³y marsza³ek województwa ma³opol-
skiego, pan Janusz Sepio³, który dobrze wie, ¿e
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego na lata 2007–2013
gminy sk³ada³y ogromn¹ liczbê wniosków o pie-
ni¹dze unijne na budowê kanalizacji, wodo-
ci¹gów i wielu, wielu innych rzeczy. I to bêdzie blo-
kowane. Nawet jeœli mówimy o autostradach, to
musimy o tym wiedzieæ, ¿e stara Piêtnastka zrobi-
³a ju¿ wszystko, wiêc z nowych cz³onków Unii Eu-
ropejskiej trzeba zrobiæ skansen.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Panie
Senatorze…)

Przepraszam. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:
Chcia³bym panu senatorowi wskazaæ, ¿e ja

wielokrotnie stara³em siê, mówi¹c kolokwialnie,
sprzedaæ tê myœl, ¿e Natura 2000 jest znacznie
bardziej liberalnym systemem ochrony przyrody
ni¿ nasze, polskie. W Naturze 2000 nie ma przy-
padków, ¿e blokowana jest budowa wychodka
rolnika, czy budowa kanalizacji. Powiem wiêcej,
dziêki Naturze 2000 niektóre gminy spe³niaj¹
kryteria tak zwanych aglomeracji œciekowych i za
œrodki unijne mog¹ budowaæ na przyk³ad kanali-
zacjê. Tam, gdzie nie ma odpowiednich tak zwa-
nych RLM, czyli równowa¿nej liczby mieszkañ-
ców, to, jeœli jest Natura 2000, mo¿na to budo-
waæ. Tak wiêc ona nawet wspomaga, a takich sy-
tuacji, ¿e coœ jest blokowane, nie ma, to s¹ mity.

Czêsto przyje¿d¿ali do mnie przedstawiciele
gmin i mówili: co ten program Natura 2000 nam
zrobi³, bo rolnicy pobrali kredyty na ci¹gniki, a te-
raz ci¹gnikiem nie mo¿na wyjechaæ na pole.
Wszyscy, jak tutaj siedzimy, musimy te mity oba-
laæ. To jest nieprawda. By³o tak, ¿e Natura 2000
doœæ nieszczêœliwie by³a wdra¿ana kilka lat temu,
te granice nie by³y adekwatne do potrzeb. Ja mogê
mówiæ o swoim przyk³adzie. Jako jeden z lokal-
nych urzêdników odpowiedzialnych za ochronê
przyrody dowiedzia³em siê ostatni, ¿e minister na
moim terenie wyznaczy³ Naturê 2000. To nie jest
typ racjonalnej dzia³alnoœci. My to próbujemy na-
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prawiæ. Ja ju¿ o tym mówi³em. Powo³aliœmy szes-
naœcie wojewódzkich zespo³ów specjalistycznych
u wszystkich wojewodów. U nas prowadzimy rów-
nie¿ krajowy zespó³ specjalistyczny, który ma do-
koñczyæ w tym roku propozycje dotycz¹ce obsza-
rów siedliskowych sieci Natura 2000. Jak by³o
wczeœniej? Wyznaczano te najmniej konfliktowe,
a teraz zosta³y te najtrudniejsze. Nie jest tak, ¿e
my mo¿emy ich nie wyznaczyæ, poniewa¿ infor-
macja przyrodnicza, naukowa o gatunkach i ich
siedliskach ju¿ dawno jest w Komisji Europej-
skiej. Jeœli my tego nie wyznaczymy, to bêd¹ kon-
sekwencje i bardzo œcis³e restrykcje.

Pragnê jeszcze raz zapewniæ – a czêsto jest tak,
¿e musimy te¿ zmieniaæ mentalnoœæ urzêdników –
¿e Natura 2000 to jest pewien bezpiecznik. Jeœli
ktoœ nie chce niszczyæ natury, zabijaæ tych gatun-
ków i niszczyæ ich siedlisk, to Natura 2000 jest tyl-
ko bezpiecznikiem, który nie dzia³a. To jest tak,
jak w radiu: jak w radiu p³ynie normalny pr¹d, to
ono dzia³a, ale jeœli nagle bêdzie przepiêcie, to bez-
piecznik ustrze¿e radio przed spaleniem. Natura
2000 te¿ ma byæ takim bezpiecznikiem, który ma
ustrzec przed zabiciem zwierz¹t lub zniszczeniem
siedlisk na danym obszarze, a nie jak¹œ wirtualn¹
granic¹, czymœ, co ma zakazywaæ aktywnoœci go-
spodarczej.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skurkiewicz ma jeszcze pytanie.

Proszê bardzo.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Dziêkujê, Panie

Marsza³ku.)
Przypominam jednak panom senatorom o tej

minucie.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Oczywiœcie. Króciutko.
Ja tylko pragnê zwróciæ uwagê na jedn¹ spra-

wê: wzglêdy finansowe dotycz¹ce Lasów Pañstwo-
wych. Szanowni Pañstwo, Lasy Pañstwowe za-
rz¹dzaj¹ 1/3 naszego kraju, a obszarów Natury
2000 na terenie lasów pañstwowych jest blisko
1/3, blisko 20%. Tak ¿e kwota, o której pan wspo-
mnia³, rzêdu 2 czy 3 milionów z³, która jest prze-
znaczana na gospodarkê rezerwatow¹ prowadzo-
n¹ w lasach pañstwowych, to jest kwota arcy-
œmieszna. Bo je¿eli mamy 2 czy 3 miliony z³ i ma-
my prowadziæ w sposób w³aœciwy dzia³alnoœæ pro-
ekologiczn¹ i ochronn¹ na terenach rezerwatów…
To jest rzecz nies³ychana, ¿eby tak niewielkie
œrodki wystarcza³y i pokrywa³y potrzeby zwi¹zane
z tym, co jest tam robione, z tym, w jaki sposób to
funkcjonuje. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:
Panie Senatorze, œwietne pytanie. To ja panu

odpowiem w oparciu o fakty, o to, jak to do tej pory
by³o. Jeœli lasy pañstwowe œrednio zajmuj¹ 30%
obszaru województwa, z tego 20% jest obszarami
Natury 2000, czyli mamy 1/5 tych 30% w wojewó-
dztwie, i mamy te 3 miliony z³, z których jest odpo-
wiednio 1/16, to proszê sobie wyobraziæ, ¿e woje-
wodzie, który czêsto mia³ Naturê 2000 w swoich
kompetencjach – z tych 30% województwa odej-
mijmy te 7–8%, które jest w Lasach Pañstwowych
– podlega³a reszta, czyli 23%, a w roku bud¿eto-
wym na Naturê 2000 czêsto mia³ 10 tysiêcy z³,
20 tysiêcy z³. Ja mówiê o tej skali porównania. Ja
nie mówiê o tym, ¿e to jest Ÿle, ¿e jedni maj¹ wiê-
cej, a inni maj¹ mniej. Tylko budujmy w³aœciwe
relacje. My dbamy o to, ¿eby pouk³adaæ te relacje
i ¿eby organy pañstwowe w regionie równie¿ mia³y
tê mo¿liwoœæ, ¿eby mia³y zapewnione œrodki.
Wspólnie dbajmy o to, ¿eby Lasy Pañstwowe mia-
³y zapewnione œrodki i dbajmy o to, ¿eby organy
pañstwowe w terenie równie¿ je mia³y. Wczeœniej
tego nigdy nie by³o.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pan senator Kogut. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Kogut:

Panie Ministrze, sam pan powiedzia³, ¿e jako
urzêdnik zajmuj¹cy siê ochron¹ œrodowiska
ostatni siê pan dowiadywa³ o decyzjach.
Chcia³bym panu powiedzieæ, ¿e chyba w roku
2002 mia³y byæ konsultacje, gminy mia³y wyda-
waæ opinie o Naturze 2000, o tym, które tereny
maj¹ byæ tym objête. Nikt siê ich nie pyta³ o zda-
nie. Mimo ¿e wysy³ali petycje, podejmowali
uchwa³y, ¿e siê nie zgadzaj¹, do Brukseli posz³y
inne dokumenty, ¿e wszystko jest skonsultowa-
ne. Dlatego ja stawia³em ten wniosek o powo³a-
nie zespo³u, który przyjrzy siê problemowi Natu-
ry 2000. Nie jest tak ró¿owo, Panie Ministrze, bo
je¿d¿ê na spotkania z wójtami, burmistrzami,
z wojewodami i ze starostami i ten problem ci¹gle
wraca. Ja nie oczekujê na to odpowiedzi, tylko
chcia³em pana poinformowaæ, ¿e takie decyzje
podj¹³ rz¹d SLD – Unia Pracy. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pan senator Skurkiewicz, zdaje siê,

mia³…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie, ju¿ dziêku-

jê, Panie Marsza³ku.)
Nie? Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, wobec tego otwieram dysku-

sjê.
Do dyskusji zapisa³ siê pan senator Skurkie-

wicz.
Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Zapisa³em siê tylko po to, aby zg³osiæ swoje po-

prawki do tej¿e ustawy. Jak ju¿ wykazywaliœmy
wielokrotnie podczas dzisiejszego posiedzenia,
jak równie¿ podczas posiedzenia komisji, jedna
i druga ustawa s¹ Ÿle skonstruowane. Te popraw-
ki, które s¹ zg³aszane, i te poprawki, które bêd¹
zg³aszane, wskazuj¹ na to, ¿e niedoci¹gniêæ
w ustawie jest rzeczywiœcie bardzo wiele.

Szanowni Pañstwo, ja jestem w ogóle zdumiony
tokiem procedowania nad ustaw¹. Tutaj bêdê ba-
zowa³ tylko na ustawie o zmianie ustawy o ochro-
nie przyrody oraz niektórych innych ustaw. Otó¿
wszystko dzia³o siê bardzo poœpiesznie i prace
w Sejmie odbywa³y siê w czasie, kiedy pos³owie
mieli wakacje, odbywa³y siê na dwóch posiedze-
niach. Ten projekt rz¹dowy, który trafi³ do Sejmu,
praktycznie na etapie podkomisji sejmowej zosta³
w siedemdziesiêciu procentach wywrócony, dia-
metralnie zmieniony. To nie jest ta ustawa, która
by³a poddana konsultacjom, jak mniemam, spo-
³ecznym, to nie ta ustawa, która by³a poddana
konsultacjom miêdzyresortowym. To jest zu-
pe³nie inny twór legislacyjny. I te poprawki, które
s¹ wci¹¿ zg³aszane, w dalszym ci¹gu tê ustawê
modyfikuj¹. Oby to sz³o w lepszym kierunku. Oby
nie na gorsze.

I jestem przera¿ony jeszcze jedn¹ spraw¹, Sza-
nowni Pañstwo, tak¹, ¿e Ministerstwo Œrodowis-
ka nie bierze pod uwagê g³osu ekspertów w zakre-
sie ochrony œrodowiska. Wystêpuj¹c o opinie do
ró¿nych œrodowisk i do ró¿nych instytucji, gdzie
te opinie sp³ywaj¹, niestety nie bierze ich pod
uwagê. Sprawa Dyrekcji Generalnej Lasów Pañ-
stwowych. Ministerstwo Œrodowiska i Dyrekcja
Generalna Lasów Pañstwowych to jest ten sam
budynek. Ministra œrodowiska i dyrektora gene-
ralnego dziel¹ zaledwie dwa, mo¿e trzy piêtra. Po-
prosi³em dyrekcjê generaln¹ o przedstawienie
swoich propozycji do tej¿e ustawy. Dyrektor gene-
ralny, notabene z nadania Platformy Obywatel-
skiej, pan Marian Pigan, oczywiœcie chêtnie mi je
przes³a³. Szanowni Pañstwo, te propozycje, które

zg³osi³ cz³owiek kieruj¹cy Lasami Pañstwowymi
z inspiracji i z namaszczenia Platformy Obywatel-
skiej, nie zosta³y wziête pod uwagê.

Pytam: dlaczego? Jaki jest sens prowadzenia
jakichkolwiek konsultacji? Jaki jest sens kiero-
wania próœb do ró¿nych instytucji, kiedy tych wy-
st¹pieñ po prostu nie bierze siê pod uwagê. I moja
troska nie jest zwi¹zana z tym, ¿e te propozycje
bêd¹ z³e. Moja troska dotyczy tego, ¿e one s¹ do-
bre i ¿e powinny znaleŸæ siê równie¿ w ustawie.
I do tego bêdê d¹¿y³ poprzez moje poprawki, które
sobie pozwolê z³o¿yæ. Tych poprawek jest niewie-
le, zaledwie osiem. W porównaniu z t¹ wieloœci¹
poprawek, które by³y zg³aszane, to jest absolutnie
konieczne minimum.

Szanowni Pañstwo, jeszcze jedna chyba taka
bardzo wa¿na uwaga, te s³owa chcia³bym skiero-
waæ do moich serdecznych kolegów z Platformy
Obywatelskiej. Czy pañstwo nie zdajecie sobie
sprawy, ¿e z tych dzia³añ, które podejmujecie tu,
w Senacie, bêdziecie rozliczani, kiedy pojedziecie
do swoich domów i do swoich biur? Czy wy nie
zdajecie sobie sprawy z tego, ¿e w pewnych sytua-
cjach, i to mówiê o wszystkich politykach, ¿e sta-
jemy siê czy te¿ stajecie siê marionetkami, narzê-
dziem w rêku jednej, dwóch, mo¿e trzech osób, ta-
kimi maszynkami do g³osowania?

Szanowni Pañstwo! Odrobinê refleksji i opa-
miêtania! Nie wszystkie rzeczy, które s¹ nam
wrzucane gdzieœ tam z góry czy z boku, nie s¹ do-
bre. Miejcie czy te¿ miejmy równie¿ swoje zdanie.
Miejmy równie¿ swoje zdanie w ka¿dej sprawie,
szczególnie je¿eli chodzi o kwestie ochrony œrodo-
wiska. Tak jak powiedzia³em w czasie pytañ do
pana ministra, moje byæ mo¿e emocjonalne po-
dejœcie, takie zdenerwowanie, jest podyktowane
tym, ¿e nie chcia³bym, aby pan minister Trzeciak,
Senat czy Sejm stali siê grabarzami polskiej
ochrony przyrody. Mamy wypracowane wzorce,
na których inni mog¹ bazowaæ, wzorce, na któ-
rych powinny bazowaæ pañstwa Unii Europej-
skiej. My naprawdê jesteœmy krain¹, która kwit-
nie wieloma gatunkami, gdzie s¹ gatunki ptaków
niespotykane na Zachodzie czy takie, których
tam s¹ pojedynczy przedstawiciele, na przyk³ad
w Holandii bociany maj¹ poucinane lotki, ¿eby
nie uciek³y, bo s¹ tylko jedna czy dwie pary. A my
mamy ich mnóstwo. Jesteœmy zach³yœniêci nasz¹
przyrod¹, ale nie straæmy jej. A jedna czy dwie z³e
decyzje mog¹ siê z jednej strony przyczyniæ do te-
go, ¿e bezpowrotnie utracimy ochronê przyrody
i dzia³ania z tym zwi¹zane, a z drugiej strony, je¿e-
li nie bêdzie tego wypoœrodkowania, bêdziemy
mieli problem z jakimikolwiek inwestycjami linio-
wymi w naszym kraju.

Pañstwo nawet nie zdajecie sobie sprawy, ¿e
ka¿da inwestycja drogowa w naszym kraju koli-
duje z obszarem Natura 2000. Tak to dziwnie zo-
sta³o sprecyzowane, kiedy obszary „naturowe” za
rz¹dów SLD wyznacza³ duet Wróbel – Symonides,
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¿e g³ówne wêz³y komunikacyjne kraju koliduj¹
z obszarami Natura 2000. Nie ruszymy z miejsca.
Oby siê to powiod³o ministrowi Trzeciakowi. Tylko
nie chcia³bym, ¿eby sta³ siê on grabarzem ochro-
ny przyrody w naszym kraju. Dziêkujê.

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

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo!
Powiem bardzo krótko. To, co mia³em do powie-

dzenia, w zasadzie powiedzia³ pan senator Woj-
ciech Skurkiewicz.

Proszê pañstwa, mieliœmy ju¿ taki przyk³ad
w Senacie, ¿e przy okazji ustawy o weterynarzach
zmienialiœmy ustawê o kozach. To, co jest w tej
ustawie, znacznie przebija tamten przypadek.

Problemy, które rozstrzyga ustawa, s¹ bardzo
szerokie i powinny byæ przygotowane w sposób
bardzo dok³adny, szczegó³owy i przede wszystkim
w poprawnym jêzyku polskim, a nie w jakiejœ mie-
szance, której nie mo¿na zrozumieæ. Dziêkujê
bardzo. Sk³adam poprawki.

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

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo!
Ogromnie to pouczaj¹ce dla naszej transfor-

macji systemu prawnego, ¿e ochrona dzikiego
ptactwa i siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fau-
ny ma usprawniæ budowê dróg w Polsce. I jedno-
czeœnie ten wielki skrót, jak to wynika, ¿e w³aœnie
wdro¿enie tych dyrektyw Wspólnot Europejskich
ma udro¿niæ, uleczyæ niedro¿noœæ decyzji admini-
stracyjnych w Polsce, daje do myœlenia. Daje do
myœlenia, dlatego ¿e obna¿a niewydolnoœæ fun-
kcjonuj¹cej w Polsce w³adzy wykonawczej, nieu-
miejêtnoœæ pos³ugiwania siê systemem prawa,
a nie tylko jednym przepisem.

Byæ mo¿e ta nowelizacja spe³ni pok³adane
w niej nadzieje, byæ mo¿e nie. Jednak i bez tej no-
welizacji istnieje w myœl konstytucji mo¿liwoœæ
wdra¿ania zarówno dyrektyw Unii Europejskiej,
jak i realizacji wszystkich tych za³o¿eñ, które
chcemy zrealizowaæ dzisiaj t¹ nowelizacj¹ przez

mno¿enie podmiotów administracyjnych, inte-
gruj¹cych, jak powiedzia³ pan minister, wydawa-
nie opinii, uzgodnieñ i ustaleñ. Ale opiniami, uz-
godnieniami i ustaleniami nie zrealizujemy
ochrony zaprogramowanej wiele lat temu jako
Natura 2000.

Ja mam przyk³ad, jak niewdra¿ane jest prawo
jako system, a w systemie tym dyrektywy i wtórne
prawo Unii Europejskiej, w praktykach organów
w³adzy wykonawczej w Polsce. Jest to bardzo po-
wa¿ne zagadnienie, które ilustruje miêdzy innymi
praca nad t¹ legislacj¹, jak¹ mamy dzisiaj. Na
Pó³wyspie Helskim, który obserwujê, przy braku
planów zagospodarowania przestrzennego, przy
³amaniu zasad w zale¿noœci od, powiedzmy, usy-
tuowania inwestora, od tego, czy jest zwi¹zany
z rz¹dem, samorz¹dem, czy z kapita³em, niere-
spektowanie w uzgodnieniach tych dyrektyw jest
faktem. W³aœnie na Pó³wyspie Helskim w trakcie
wdra¿ania programu europejskiego Natura 2000
zlikwidowanych zosta³o parê lêgów ptactwa dzi-
kiego, przesta³y tam ¿yæ kormorany, s¹ budowane
na dziko, a póŸniej legalizowane inwestycje w pa-
sie chronionym Natura 2000, jest wreszcie ca³a
afera samorz¹dowa wokó³ Helu, gdzie nie wojsko,
tylko ró¿ne prywatne podmioty pilnuj¹ obiektów
wojskowych, gdzie jest pusty, doinwestowany
wieloma milionami basen portowy marynarki wo-
jennej, gdzie ginie przyroda. Przychodz¹ za to in-
westorzy, którzy maj¹ si³ê przebicia w rz¹dzie. Ja
nie podejrzewam nikogo o korupcjê polityczn¹
– tu formu³owaliœmy tak¹ uchwa³ê – na pewno je-
dnak na Pó³wyspie Helskim nie jest realizowany
przez w³adzê wykonawcz¹, rz¹dow¹, samorz¹do-
w¹, program Natura 2000.

Nasza wiara w magiczn¹ moc litery prawa, któ-
re samo siê zrealizuje przez to, ¿e zadekretujemy
coœ na papierze, jest bardzo zawodnym mniema-
niem. I myœlê tak… Nie neguj¹c celowoœci i dobrej
woli przy tych regulacjach, chcê zapewniæ pana
ministra i wszystkich pañstwa, ¿e pracuj¹c nad
konstytucj¹, Zgromadzenie Konstytucyjne – ja
kierowa³em podkomisj¹ Ÿróde³ prawa – nakaza³o
stosowaæ wprost w prawie wewnêtrznym, proprio
vigore, prawo wtórne. By³o to bardzo dyskusyjne.
W zwi¹zku z tym, czy my to implementujemy
w polski system prawny, czy nie, i tak te przepisy
maj¹ wy¿szoœæ i obowi¹zuj¹ na terenie pañstwa
polskiego ka¿d¹ w³adzê wykonawcz¹ i przy pla-
nach zagospodarowania przestrzennego, i przy
decyzjach wojewody – to jest czêsto maj¹tek woje-
wody – przy decyzjach starostw, czy wreszcie przy
decyzjach ministerstwa. I to chcia³bym publicz-
nie jeszcze raz potwierdziæ jako dyrektywê kon-
stytucyjn¹, ¿ebyœmy nie ¿ywili z³udzeñ, ¿e uzdro-
wimy niedow³ad w³adzy wykonawczej w Polsce
tylko zapisami na papierze, w prawie. Dziêkujê
bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

18. posiedzenie Senatu w dniu 24 wrzeœnia 2008 r.
36 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (cd.)

(senator W. Skurkiewicz)



Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujemy panu senatorowi.
Informujê pañstwa senatorów, ¿e lista mów-

ców zosta³a wyczerpana. Nikt nie z³o¿y³ przemó-
wieñ do protoko³u, z³o¿one zosta³y natomiast
wnioski o charakterze legislacyjnym.

Informujê pañstwa senatorów, ¿e wnioski
o charakterze legislacyjnym z³o¿yli: pan senator
Piotr Andrzejewski, pan senator Wojciech Skur-
kiewicz i pan senator Grzegorz Wojciechowski.

Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciele rz¹du chc¹ ustosunkowaæ

siê do z³o¿onych wniosków?
(Rozmowy na sali)
To by³y wnioski z³o¿one na piœmie, tak?
(G³os z sali: Tak, oczywiœcie.)
Przepraszam, przejê³am teraz prowadzenie ob-

rad. One zostan¹ skierowane do komisji. Dziêku-
jê bardzo.

Dostaliœmy wnioski o charakterze legislacyj-
nym, a wiêc proszê Komisjê Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska o ustosunkowanie siê do przedsta-
wionych wniosków i przygotowanie sprawozda-
nia.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

(Senator Piotr Zientarski: Wniosek formalny.)
S³ucham, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marsza³ek!
Na zasadzie art. 48 ust. 2 Regulaminu Senatu

zg³aszam wniosek o uzupe³nienie porz¹dku obrad
o punkt: zmiany w sk³adzie komisji senackich,
i umieszczenie tego punktu jako ostatniego w po-
rz¹dku obrad.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ jest przeciwnego zdania? Dziêkujê.

W zwi¹zku z tym wprowadzamy zg³oszony punkt
do porz¹dku obrad.

Panie i Panowie Senatorowie, przystêpujemy
do rozpatrzenia punktu trzeciego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o udo-
stêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochro-
nie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowis-
ka oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko.

Tekst tej ustawy znajd¹ pañstwo w druku
nr 244, a sprawozdanie komisji w druku nr 244A.

Proszê teraz uprzejmie sprawozdawcê Komisji
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska, pana senatora
Micha³a Wojtczaka, o przedstawienie sprawozda-
nia.

Senator Micha³ Wojtczak:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodo-

wiska mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie
z prac nad ustaw¹ o udostêpnianiu informacji
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñ-
stwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach od-
dzia³ywania na œrodowisko. Jest to ustawa
uchwalona przez Sejm w dniu 5 wrzeœnia. Komi-
sja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska pracowa³a
nad ni¹ na dwóch posiedzeniach w dniach
10 i 17 wrzeœnia tego roku.

Kilka s³ów o samej ustawie. Otó¿ mo¿na by na
wstêpie powiedzieæ dok³adnie to samo, co mówi-
³em podczas sprawozdania dotycz¹cego prac nad
ustaw¹, nad któr¹ w³aœnie zakoñczy³a siê deba-
ta. Zasadniczym powodem podjêcia prac by³o
wywi¹zanie siê Polski z zobowi¹zañ wobec
Wspólnot Europejskich przy licznych zastrze¿e-
niach, które p³ynê³y z Komisji Europejskiej pod
adresem rz¹du polskiego. Ustawa ma wyelimi-
nowaæ wszystkie te nieprawid³owoœci i narusze-
nia prawa wspólnotowego. Jej zasadniczym ce-
lem jest implementowanie do prawa polskiego a¿
szeœciu dyrektyw wspólnotowych, bardzo istot-
nych; ich listê mo¿emy wyczytaæ w przypisie do
tytu³u ustawy.

Ustawa ta w sposób kompleksowy zmierza do
uregulowania wszelkich kwestii zwi¹zanych
z udostêpnianiem informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udzia³em spo³eczeñstwa w ochronie œro-
dowiska, strategiczn¹ ocen¹ oddzia³ywania na
œrodowisko, ocen¹ oddzia³ywania przedsiêwziêcia
na œrodowisko oraz na obszar Natura 2000 i postê-
powaniem w sprawie transgranicznego oddzia³y-
wania na œrodowisko. Ustawa reguluje tak¿e zobo-
wi¹zania ró¿nych organów wynikaj¹cych z zakre-
su jej dzia³ania. W bardzo powa¿nym stopniu reali-
zacja tej ustawy, jej za³o¿eñ, polega na przeniesie-
niu szeregu spraw zapisanych wczeœniej w materii
ustawy – Prawo ochrony œrodowiska.

Jak by³a mowa podczas dyskusji – szkoda, ¿e
debata nie odbywa siê nad obiema ustawami je-
dnoczeœnie, byæ mo¿e teraz bêdziemy powtarzaæ
pewne argumenty i pytania w dyskusji – zasadni-
czym elementem tej ustawy, budz¹cym w¹tpliwo-
œci, jak by³o widaæ w poprzednim punkcie, jest po-
wo³anie nowego organu administracji rz¹dowej,
to znaczy generalnego dyrektora ochrony œrodo-
wiska, i jego odpowiedników na poziomie woje-
wództw, to jest regionalnych dyrektorów ochrony
œrodowiska.

Proszê pañstwa, ta ustawa rzeczywiœcie po raz
pierwszy w sposób bardzo jasny, precyzyjny, mó-
wi o powszechnym dostêpie do informacji na te-
mat œrodowiska. Pokazuje, kto i na jakich zasa-
dach ma prawo dostêpu do tych informacji, a do-
stêp ma praktycznie ka¿dy, kto jest w jakikolwiek
sposób tym zainteresowany, nawet niekoniecznie
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zwi¹zany interesem prawnym czy faktycznym.
Precyzuje tak¿e obowi¹zki, jakie na³o¿one s¹ na
poszczególne organy administracyjne w zwi¹zku
z udostêpnianiem tych informacji. Okreœla tryb
konsultacji spo³ecznych. Wprowadza, krótko
mówi¹c, dialog spo³eczny pomiêdzy organami
administracji, spo³eczeñstwem i beneficjentami
decyzji, które przez te organy administracyjne s¹
wydawane.

Proszê pañstwa, podczas dwóch posiedzeñ
Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska zg³o-
szono sporo poprawek, powiedzia³bym nawet,
¿e bardzo du¿o, bo a¿ czterdzieœci szeœæ, z czego
– jeszcze raz to powtórzê – podobnie jak w przy-
padku poprzedniej ustawy, znakomita wiêk-
szoœæ to poprawki o charakterze legislacyjnym,
redakcyjnym, niemaj¹ce znaczenia merytorycz-
nego, jednak¿e doœæ istotne dla poprawnoœci za-
pisów w œwietle zasad legislacyjnych. Wprowa-
dzono tak¿e kilka poprawek merytorycznych,
z których najistotniejsze dotycz¹ obowi¹zku po-
dania do publicznej wiadomoœci informacji
o odst¹pieniu od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddzia³ywania na œrodowisko, wprowa-
dzenia obowi¹zku zapobiegania, ograniczania
oraz monitorowania oddzia³ywania przed-
siêwziêcia na œrodowisko jako obligatoryjnego
elementu decyzji o œrodowiskowych uwarunko-
waniach, o pozwoleniu na budowê, o zatwier-
dzaniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na
wznowienie robót budowlanych czy zezwoleniu
na realizacjê inwestycji drogowej. Zapropono-
wano tak¿e poprawkê uzupe³niaj¹c¹ katalog
kierunków studiów wy¿szych, które powinien
ukoñczyæ regionalny konserwator przyrody. Do
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym wprowadzono przepis, w myœl które-
go do publicznego wgl¹du bêdzie wyk³adany nie
tylko projekt studium zagospodarowania prze-
strzennego, ale równie¿ prognoza oddzia³ywa-
nia na œrodowisko.

Panie i Panowie Senatorowie, Komisja Rolni-
ctwa i Ochrony Œrodowiska przyjê³a czterdzieœci
szeœæ poprawek i rekomenduje Wysokiej Izbie
uchwalenie ustawy wraz z tymi poprawkami.

Dodam jeszcze tylko, ¿e zarówno ta ustawa, jak
i poprzednia, s¹ niezwykle istotne, nie tylko ze
wzglêdu na nasze zobowi¹zania i na nieprawid³o-
woœci czy naruszenia prawa unijnego. Na obie te
ustawy czekaj¹ potencjalni beneficjenci decyzji
i dzia³aj¹cy ju¿ inwestorzy. Czeka, mo¿na powie-
dzieæ, gospodarka kraju, która potrzebuje realiza-
cji pewnych niezwykle istotnych inwestycji. By³a
mowa przede wszystkim o inwestycjach drogo-
wych. Ale te ustawy pozwol¹ tak¿e na pewno
w lepszy ni¿ dot¹d sposób chroniæ œrodowisko
w³aœnie podczas realizacji powa¿nych inwestycji.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze. Uprzejmie

proszê o pozostanie przy mównicy, bo teraz jest
czas zadawania pytañ.

Obecni na sali senatorowie mog¹ teraz zadawaæ
pytania. Proszê uprzejmie o przestrzeganie czasu,
przypominam: jedna minuta. To s¹ pytania do sena-
torasprawozdawcywkwestiiprocedowanejustawy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Bardzo serdecznie proszê, pan senator Skur-
kiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pan senator na pierwsze pytanie, jakie chcia-

³em zadaæ – ile tych poprawek by³o w czasie prac
komisji – ju¿ udzieli³ odpowiedzi: czterdzieœci
szeœæ poprawek.

Ale mam jeszcze dwa pytania. Chcia³bym zwró-
ciæ uwagê szanownych pañstwa na dwa arcynie-
bezpieczne artyku³y w tej ustawie.

Art. 45 ust. 2: „Zwi¹zki zawodowe i samorz¹dy
pracownicze mog¹ powo³ywaæ zak³adowe komisje
ochrony œrodowiska oraz spo³ecznych inspekto-
rów ochrony œrodowiska w celu organizowania
i przeprowadzania spo³ecznej kontroli ochrony
œrodowiska na terenie zak³adu pracy”. Czy nie
uwa¿a pan, Panie Senatorze, ¿e to jest bardzo nie-
bezpieczny zapis, który mo¿e doprowadziæ do blo-
kowania praktycznie wszystkich inwestycji
w przedsiêbiorstwach dzia³aj¹cych w obszarach
górnictwa, hutnictwa i innych, ¿e praktycznie mo-
¿emy to zablokowaæ, a w niektórych sytuacjach ró-
wnie¿ naruszaæ tajemnicê przedsiêbiorcy?

I drugie pytanie, jeœli pani marsza³ek pozwoli,
i potem ju¿ nie bêdê zabiera³ g³osu. Dotyczy ono
art. 27. W tej ustawie jest zapis dotycz¹cy odp³at-
noœci za kopie wszelakich dokumentów; format
A4, 60 gr – kopia czarno-bia³a, 6 z³ – kopia koloro-
wa. Dla mnie dziwne jest zapisanie czegoœ takiego
w ustawie, bo wiadomo, ¿e za miesi¹c, za pó³ roku
albo za rok ceny mog¹ ulec zmianie. A co bêdzie, je-
œli jakaœ osoba przyjdzie do instytucji i poprosi
o kopiê w formacie A3, zdecydowanie wiêkszym?
I tego ju¿ nie mamy okreœlonego w tej ustawie. Tak
¿e to s¹ sytuacje doœæ dziwne. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Micha³ Wojtczak:
Pani Marsza³ek, Panie i Panowie Senatorowie,

kwestia udzia³u zwi¹zków zawodowych czy upra-
wnieñ zwi¹zków zawodowych i samorz¹dów pra-
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cowniczych nie by³a przedmiotem prac komisji.
Mogê wyraziæ tylko swoj¹ opiniê na ten temat. Nie
wiem, czy podzieli³bym pañskie obawy. Oczywi-
œcie to te¿ jest jakieœ œrodowisko… Przecie¿ dopu-
szczamy do szerokich konsultacji, uprawniamy
do udzia³u w tym szeroko rozumianym procesie
œrodowiskowym wszelkie organizacje, a nawet
pojedyncze osoby, nie tylko prawne, ale i fizyczne.
Dajemy im prawo do interesowania siê tymi spra-
wami, zasiêgania opinii, zasiêgania informacji
i wyra¿ania swojego stanowiska w kwestiach do-
tycz¹cych œrodowiska, niekoniecznie najbli¿sze-
go, bo przecie¿ ta ustawa nie precyzuje, ¿e ma to
byæ jakoœ zró¿nicowane terytorialnie. Ka¿dy mo¿e
domagaæ siê tych informacji w ka¿dej sprawie do-
tycz¹cej œrodowiska i mo¿e wypowiadaæ siê na ten
temat. Dlatego nie podziela³bym tych obaw, ¿e
akurat w przypadku œrodowiska na terenie zak³a-
du pracy bêdzie to w jakiœ szczególny sposób blo-
kowane. Podobnie organizacja ekologiczna mo¿e
blokowaæ du¿e inwestycje niezwi¹zane z ¿adnym
zak³adem pracy. Nie wiem, byæ mo¿e tak bêdzie,
ale to praktyka poka¿e.

Je¿eli chodzi o te wysokoœci op³at, to o tym te¿
nie dyskutowaliœmy. Przyznam, ¿e kiedy, przygo-
towuj¹c siê do dzisiejszego sprawozdania, zoba-
czy³em, ¿e s¹ one tak bardzo precyzyjnie wyliczo-
ne, to te¿ siê zastanawia³em, co bêdzie za pó³ roku
czy za rok, czy przypadkiem nie bêdziemy musieli
nowelizowaæ ustawy, ¿eby urealniæ te kwoty. No,
chyba ¿e to bêdzie niezale¿ne od inflacji i ci, którzy
korzystaj¹ z tych us³ug, ¿e tak powiem, skorzysta-
j¹ tym bardziej, bo bêd¹ mieli us³ugi tañsze ni¿ na
rynku.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Ryszard Knosala, proszê.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, mowa jest o udostêpnianiu

informacji o œrodowisku. To udostêpnianie bêdzie
siê odbywa³o poprzez bazy danych. Czy znany jest
okres, w jakim bêdzie mo¿liwe dostosowanie obe-
cnych elektronicznych baz danych do wymogów
tej nowej ustawy? Czy ten okres jest równoznacz-
ny z wejœciem tej ustawy w ¿ycie?

Drugie pytanie, zapewne te¿ k³opotliwe, doty-
czy przypadków tworzenia nowych baz danych od
podstaw, dla nowo tworzonych organów. Jeszcze
raz podkreœlam, ¿e nasza ustawa to jest ustawa
o udostêpnianiu informacji o œrodowisku, a za-
tem to s¹ naprawdê zasadnicze pytania. Jeœli mo-
wa jest o udostêpnianiu, to nale¿y zapytaæ: od kie-

dy te informacje poprzez bazy danych bêd¹ udo-
stêpniane? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê.

Senator Micha³ Wojtczak:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, ustawa nie mówi o udostêp-

nianiu informacji o œrodowisku w jakiœ konkretny
sposób, poprzez konkretne bazy danych, tym bar-
dziej na przyk³ad elektroniczne. Ustawa mówi
inaczej: ¿e informacje nale¿y udostêpniæ w takiej
formie, jak¹ w swoim wniosku okreœli ten, kto
o informacje prosi. I w takiej formie nale¿a³oby tê
informacjê przekazaæ. To mo¿e byæ forma papie-
rowa czy elektroniczna. Ustawa mówi tak¿e, ¿e je-
œli dany organ nie dysponuje wskazanym przez
zainteresowanego sposobem udostêpnienia tej
informacji, to ma prawo – po wczeœniejszym poin-
formowaniu i uzgodnieniu – przekazaæ j¹ w takiej
formie, jak¹ dysponuje. Mo¿e to wiêc byæ ksero-
kopia dokumentu, niekoniecznie musi to byæ
elektroniczna baza danych. Nie wiem, jakie s¹
plany zwi¹zane z budow¹ takich ewentualnych
baz danych, ale zdaje siê, ¿e tym nie zajmowano
siê w pracach nad t¹ ustaw¹.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Piotr G³owski, a potem Kazimierz

Kleina.

Senator Piotr G³owski:
Panie Senatorze, pytanie co prawda nie dotyczy

pewnie bezpoœrednio prac komisji, ale mo¿e ma
pan wiedzê na ten temat. Pad³ powa¿ny zarzut, ¿e
ustawa nie by³a konsultowana i zupe³nie nie bra-
no pod uwagê opinii, które wp³ywa³y do minister-
stwa w trakcie prac nad ustaw¹. Czy ma pan in-
formacje, ile takich opinii zg³oszono i czy ewen-
tualnie zosta³y one uwzglêdnione?

Senator Micha³ Wojtczak:
O trybie konsultacji mo¿na przeczytaæ w uza-

sadnieniu do projektu ustawy, który zosta³ z³o¿o-
ny do laski marsza³kowskiej w Sejmie. Tam, o ile
pamiêtam, jest wymienionych kilkadziesi¹t orga-
nizacji, do których zwrócono siê z proœb¹ o kon-
sultacje. Na wszelki wypadek mam przy sobie ze-
stawienie uwag, które wp³ynê³y do ministra œro-
dowiska w zwi¹zku z t¹ ustaw¹. Powtarzaj¹ siê
pewnie ró¿ne podmioty, które je kieruj¹, ale ta-
kich uwag zg³oszono prawie trzysta, z czego
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w ustawie uwzglêdniono, policzy³em to dok³a-
dnie, sto dwadzieœcia siedem uwag. W uzasadnie-
niach dotycz¹cych uwzglêdnienia lub nieuwzglê-
dnienia tych uwag mowa jest o tym, ¿e niektóre
z nich nie znajdowa³y zrozumienia w minister-
stwie, bo inna by³a jego intencja, w przypadku
niektórych uwag wnioskodawca niekoniecznie
dok³adnie zna³ przepisy innych ustaw, które ju¿
te sprawy regulowa³y, albo te¿ wnoszono o coœ, co
by³oby niezgodne z prawem unijnym.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Zanim zaproszê pana senatora Kazimierza

Kleinê, powiem, ¿e potem g³os zabierze pan sena-
tor Piotr Andrzejewski.

Proszê, pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Przewodnicz¹cy, mam dwa doœæ szczegó-

³owe pytania, nie wiem, czy bêdzie pan w stanie na
nie odpowiedzieæ. Je¿eli nie, to mia³bym proœbê,
¿eby ewentualnie pan minister udzieli³ na nie od-
powiedzi.

Pierwsza sprawa odnosi siê do takiej kwestii, ¿e
regionalny dyrektor ochrony œrodowiska uzga-
dnia warunki dotycz¹ce inwestycji wp³ywaj¹cej
na obszary Natura 2000; wydawanie zgody na re-
alizacjê przedsiêwziêcia, okreœlenie kompensacji
nale¿y do regionalnej dyrekcji, nie przewiduje siê
uzgodnieñ z dyrektorem urzêdu morskiego. Tym-
czasem art. 34 ustawy o ochronie przyrody mówi
o tym, ¿e wszelkie przedsiêwziêcia prowadzone na
obszarach zwi¹zanych z administracj¹ morsk¹
powinny byæ uzgadniane z urzêdem morskim.
Czy tutaj nie dosz³o do jakiegoœ przeoczenia, które
mo¿e utrudniæ w praktyce realizacjê wielu inwe-
stycji na terenach objêtych administracj¹ mor-
sk¹? To jest pierwsza sprawa: relacje miêdzy re-
gionaln¹ dyrekcj¹ a urzêdami morskimi.

Druga sprawa dotyczy kwestii zwi¹zanych
z parkami krajobrazowymi. Przepisy ustawy mó-
wi¹, ¿e wiêkszoœæ pracowników merytorycznych
przejdzie czy ma prawo przejœæ do tej nowej admi-
nistracji, a reszta pozostanie w parkach krajobra-
zowych. Pytanie jest teraz takie: co stanie siê z t¹,
¿e tak powiem, resztk¹ po parkach krajobrazo-
wych? One docelowo maj¹ przejœæ w gestiê samo-
rz¹du wojewódzkiego. Ale nawet wczoraj dysku-
towaliœmy na ten temat i mówi siê, ¿e ustawa re-
formuj¹ca administracjê publiczn¹ w praktyce
wejdzie w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2010 r. Jak
wiêc bêd¹ funkcjonowa³y te instytucje, czyli parki
krajobrazowe, w tym okresie przejœciowym? Bo
ustawa wejdzie w ¿ycie, jak tutaj zak³adamy, 15 li-
stopada, a ten problem bêdzie siê jeszcze ci¹gn¹³

przez ca³y rok. Rozumiem, ¿e to jest bardzo szcze-
gó³owe pytanie i pan senator nie do koñca mo¿e
na nie odpowiedzieæ, ale…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Panie Senatorze, proszê wybaczyæ, ju¿ znacz-

nie przekroczy³ pan czas zadawania pytañ. Proszê
ju¿…

(Senator Kazimierz Kleina: Tak. Dziêkujê bar-
dzo, to ju¿ wszystko.)

Dziêkujê.

Senator Micha³ Wojtczak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Z przykroœci¹ muszê powiedzieæ, ¿e nie potrafiê

odpowiedzieæ na te pytania. Jeœli chodzi o pier-
wsz¹ sprawê, to podczas posiedzenia komisji
nie zwrócono uwagi na ewentualn¹ sprzecznoœæ
czy niespójnoœæ tych przepisów, w zwi¹zku
z tym ta kwestia w ogóle nie by³a dyskutowana
na posiedzeniu komisji. A jeœli chodzi o drug¹
sprawê, to ustawa nie mówi o tym, co siê bêdzie
dzia³o z tymi parkami krajobrazowymi, z któ-
rych pracownicy odejd¹, w zwi¹zku z tym to te¿
nie jest pytanie do senatora sprawozdawcy, bo
po prostu nie mam mo¿liwoœci znalezienia takiej
informacji w ustawie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pytanie do pana senatora i zarazem do pana

ministra. W art. 34 mowa jest o informacjach
w zakresie planu ochrony przyrody co do tego, czy
wystêpuj¹ wymogi nadrzêdnego interesu publicz-
nego, które pozwalaj¹ odejœæ od ochrony obsza-
rów Natura 2000. To jest bardzo szeroko omówio-
ne w art. 30 ustawy o ochronie przyrody. Je¿eli my
bêdziemy informowaæ o planie ochrony przyrody,
to jednoczeœnie trzeba informowaæ o tym, czy nie
wystêpuje nadrzêdny interes publiczny i czy to
jest pod kontrol¹. Bo, jak dot¹d, nie by³o to przed-
miotem ¿adnego monitoringu. Czy to ma uproœciæ
procedurê i czy bêdzie to równie¿ w trybie okreœlo-
nym w art. 27a? Ustawy maj¹ uproœciæ procedu-
ry, tymczasem w tym przepisie siê proponuje, ¿e-
by wyznaczenie obszaru specjalnej ochrony na-
stêpowa³o w porozumieniu z ministrem w³aœci-
wym do spraw rolnictwa, ministrem do spraw roz-
woju wsi, ministrem do spraw rybo³ówstwa, mini-
strem w³aœciwym do spraw gospodarki wodnej,
w drodze rozporz¹dzenia ministra w³aœciwego do
spraw œrodowiska. Czy te wszystkie uzgodnienia
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bêd¹ w domniemaniu, czy ka¿de z nich bêdzie zaj-
mowaæ okreœlony czas? Czy to jest usprawnienie,
takie zestrojenie z tak du¿¹ iloœci¹ konsultacji?
Czy te wyj¹tki od ochrony obszarów Natura 2000
spowodowane nadrzêdnym interesem publicz-
nym te¿ bêd¹ podlega³y tym konsultacjom, czy
bêd¹ pod kontrol¹ spo³eczn¹? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê uprzejmie.

Senator Micha³ Wojtczak:
Pani Marsza³ek, Panie Senatorze, zacznê od

drugiego pytania. Rozmowa, dyskusja na ten te-
mat toczy³a siê podczas omawiania poprzedniego
punktu. Na podobne pytanie odpowiada³ pan mi-
nister Trzeciak…

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, ta informacja
z³o¿ona przy planie zagospodarowania prze-
strzennego…)

I to jest…
(Senator Piotr Andrzejewski: …chodzi o zakres

tej informacji.)
Mowa jest o tym, ¿e wszelkie informacje, ³¹cznie

z prognozami, planami, projektami studiów, maj¹
byæ dostêpne powszechnie. Ma³o tego, do publicz-
nej wiadomoœci powinny czy, zgodnie z ustaw¹,
maj¹ byæ podawane tak¿e informacje o zamierze-
niach przyst¹pienia do planowania pewnych inwe-
stycji. Wiêc nie tylko w fazie realizacji inwestycji
zaplanowanych, ale tak¿e ju¿ na etapie bardzo
wstêpnym ustawa zapewnia takie prawo do
wgl¹du we wszelkie informacje na ten temat.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy ktoœ jeszcze pragnie zadaæ pytanie? Dziê-

kujê bardzo.
Przypomnê pañstwu, ¿e projekt tej ustawy zo-

sta³ wniesiony jako projekt rz¹dowy. Do reprezen-
towania stanowiska rz¹du w toku prac parlamen-
tarnych jest upowa¿niony, tak jak przy poprzed-
nim procedowaniu, pan Maciej Trzeciak, podse-
kretarz stanu, g³ówny konserwator przyrody.

Czy pan minister chce zabraæ g³os? Nie. Dziê-
kujê.

Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
pytania do pana ministra. Zapraszam zatem na
mównicê.

Pierwszy bêdzie pan senator Andrzejewski, po-
tem pan senator Knosala, pan senator G³owski
i pan senator Jerzy Chróœcikowski.

Bardzo proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:

Ju¿ w ramach realizacji celów jeszcze nieu-
chwalonej ustawy zapytujê, i prosi³bym o udziele-
nie informacji – jeœli teraz mo¿e byæ ona niepe³na,
to proszê o odpowiedŸ na piœmie – jak przewidzia-
no w art. 34 znowelizowanej ustawy o ochronie
przyrody i jak przewiduje pan minister wykonanie
kompensacji przyrodniczej niezbêdnej do zape-
wnienia spójnoœci i w³aœciwego funkcjonowania
sieci obszarów Natura 2000 na terenie Pó³wyspu
Helskiego. Stwierdzam, ¿e nast¹pi³o tam zdegra-
dowanie, zniszczenie siedlisk ptaków, dzia³alnoœæ
inwestorów akurat odwrotna ni¿ ma to miejsce
w unijnym programie Natura 2000. Jak bêdzie
wygl¹da³a ta kompensacja przyrodnicza i jakie
ministerstwo podejmie przedsiêwziêcia w tym za-
kresie? Je¿eli w tej chwili odpowiedŸ ma byæ ogól-
na, to o szczegó³ow¹ proszê na piœmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:
Pani Marsza³ek, Panie Senatorze, ten art. 34

dzisiaj równie¿ obowi¹zuje w ustawie o ochronie
przyrody, on wynika z dyrektywy siedliskowej. Je-
œli przedsiêwziêcie mo¿e znacz¹co negatywnie od-
dzia³ywaæ na cel ochrony, to wtedy trzeba podj¹æ
dzia³ania kompensacyjne. To jest ocena oddzia³y-
wania na œrodowisko w ramach postêpowania
œrodowiskowego dla ka¿dego nowego przedsiêw-
ziêcia. Pan senator mówi³ byæ mo¿e o sytuacjach
dotycz¹cych przedsiêwziêæ wczeœniejszych, które
nie przechodzi³y nowych procedur po wst¹pieniu
do Unii Europejskiej. Byæ mo¿e mówi pan o sytua-
cjach…

(Senator Piotr Andrzejewski: …do Unii i cofniê-
te fundusze…)

Jeœli inwestycja jest legalna, przechodzi wszel-
kie procedury i jest znamiê znacz¹cego negaty-
wnego dzia³ania, to kompensacja musi byæ zapro-
ponowana w raporcie, a organ orzekaj¹cy musi
w decyzji nakazaæ tê kompensacjê, jej odpowied-
nie wykonanie, miejsce i okreœliæ okres monito-
ringu tego, czy ona zadzia³a. Ja nie wiem, o jakich
konkretnych sytuacjach pan senator mówi…

(Senator Piotr Andrzejewski: Na Pó³wyspie Hel-
skim. Proszê o szczegó³ow¹ analizê…)

Panie Senatorze, ale proszê powiedzieæ, o co
konkretnie chodzi, o jakie inwestycje na Pó³wy-
spie Helskim. Bo to jest tak, ¿e kompetencje s¹
g³ównie samorz¹dowe, a poniewa¿ tam jest rów-
nie¿ obszar chronionego krajobrazu, niektóre
kwestie, na przyk³ad warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu czy decyzje z art. 53 i 60
ustawy o planowaniu przestrzennym, czyli usta-
lenia lokalizacji celu publicznego b¹dŸ warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu, przecho-
dz¹ równie¿ uzgodnienia z wojewod¹ i wykonu-
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j¹cym w jego imieniu te zadania wojewódzkim
konserwatorem przyrody, ale teraz nie potrafiê
odpowiedzieæ nawet na piœmie, jakie inwestycje,
w jakim miejscu, kiedy siê zdarzy³y. To nie jest
tak, ¿e minister œrodowiska wie wszystko na te-
mat tego, na co wójt siê zgodzi³ w swojej gminie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Panie Senatorze, to nie jest dyskusja, proszê
siê…

Senator Piotr Andrzejewski:
Oczywiœcie. Ja proszê tylko o wdro¿enie me-

chanizmu kontrolnego i udzielenie odpowiedzi,
bo stwierdzam, ¿e skutek sprzeczny z planem Na-
tury 2000 na Pó³wyspie Helskim nast¹pi³ w trak-
cie obowi¹zywania unijnych dyrektyw, które
wi¹¿¹ Polskê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:
To odpowiem…
(Senator Piotr Andrzejewski: I prosi³bym

o wszczêcie stosownej procedury.)
Panie Senatorze, odpowiem. W tej ustawie, no-

welizacji ustawy o ochronie przyrody… To by³ je-
den z zarzutów Komisji Europejskiej, ¿e w dotych-
czasowej ustawie o ochronie przyrody nie ma kon-
troli organów nad wykonywaniem zadañ w ra-
mach Natury 2000. W nowej ustawie o ochronie
przyrody ten mechanizm, który umo¿liwia orga-
nom podejmowanie dzia³añ, ju¿ jest zawarty.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Zanim pan senator Knosala – taki ³amaniec jê-

zykowy – przedsiêbierze, przedsiêweŸmie…
PrzedsiêweŸmie. W przysz³oœci.

Proszê.
(G³os z sali: Przedsiêbierze to dziœ…)
No tak, tak, to ja wiem.
(G³os z sali: Ja chcia³bym przedsiêwzi¹æ…)
Wziêto pod uwagê.
(G³os z sali: …a jeszcze by dopiero by³o.)
By³o. Dobrze.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Panie Ministrze, ja jednak chcia³bym wróciæ do
tak zwanych elektronicznych baz danych, o któ-
rych jest mowa w tym projekcie, i chcia³bym po-
wtórzyæ swoje pytanie: czy znany jest okres, w
którym trzeba dostosowaæ obecne elektroniczne
bazy danych? Kiedy, jak przewiduje minister-
stwo, bêd¹ tworzone nowe bazy danych od pod-
staw, dla tych nowo utworzonych organów, jak
generalny dyrektor ochrony œrodowiska?

I teraz mia³bym ewentualnie pytanie, suge-
stiê… Te informacje pochodz¹ z ró¿nych Ÿróde³.
Jak wiemy, kilka organów jest zobowi¹zanych do
aktualizacji tych baz danych. Czy nie dobrze by³o-
by utworzyæ jeden portal? To bardzo u³atwi³oby
sprawê przede wszystkim u¿ytkownikom. Jeœli te
informacje s¹ rozproszone, to wiele osób po pro-
stu nie wie, gdzie te Ÿród³a siê znajduj¹. Oczywi-
œcie jest problem aktualizacji baz danych, tego,
kto i w jakim zakresie ma je aktualizowaæ, ale to
jest kwestia organizacyjna. Przede wszystkim je-
dnak trzeba pamiêtaæ, ¿e robimy to dla u¿ytko-
wników, a wiêc taki jeden zintegrowany portal
bezsprzecznie mia³by tutaj wiele, wiele zalet.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:
Pani Marsza³ek, Panie Senatorze, Szanowni

Pañstwo! Bazy danych s¹ okreœlone w ustawie –
do tej pory by³o to okreœlone w prawie ochrony
œrodowiska. S¹ to bazy danych dotycz¹ce na przy-
k³ad programów ochrony powietrza, programów
gospodarki odpadami. W nowej ustawie o oce-
nach oddzia³ywania na œrodowisko czêœæ tych baz
przepisano jako istniej¹ce i funkcjonuj¹ce, reali-
zowane przez dotychczasowe organy, ale jest te¿
wprowadzona jedna nowa baza, baza ocen od-
dzia³ywania na œrodowisko. I to jest jedyna no-
woœæ, ale chcemy, ¿eby ta baza zosta³a upublicz-
niona, i chcemy, ¿eby dostêp do niej by³ szeroki
i elektroniczny.

Jeœli chodzi o jeden portal zintegrowany, to ma-
my w Ministerstwie Œrodowiska jednostkê, która
nazywa siê Centrum Informacji o Œrodowisku,
i tam jest prowadzony tak zwany Ekoportal –
www.ekoportal.gov.pl – maj¹cy s³u¿yæ równie¿ ce-
lom integrowania informacji o œrodowisku w ró¿-
nych jednostkach, na ró¿nych noœnikach elektro-
nicznych. Ten portal bêdzie rozwijany, równie¿ ze
œrodków unijnych. S¹ ju¿ nowe projekty zmierza-
j¹ce do tego, ¿eby iœæ w³aœnie w kierunku
integrowania informacji. Nie chcemy tego normo-
waæ w przepisach, nie chcemy tego w taki sposób
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regulowaæ, ale chcemy, ¿eby poprzez jednostki
wykonawcze ministra œrodowiska – statusowe, do
tego celu powo³ane – te informacje by³y jak najsze-
rzej udostêpniane.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Piotr G³owski.

Senator Piotr G³owski:
Panie Ministrze, mam pytanie zwi¹zane z naj-

wa¿niejsz¹ chyba spraw¹ dotycz¹c¹ tej ustawy.
Czy w pana opinii i w opinii ministerstwa ta usta-
wa i ta poprzednio omawiana odpowiadaj¹ na
problem zwi¹zany z postêpowaniem naruszenio-
wym prowadzonym przez Komisjê Europejsk¹
oraz z groŸb¹ skierowania sprawy do ETS, do Eu-
ropejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, ze wzglê-
du na niezgodnoœæ polskiego prawa z prawem
Unii? Czy ta groŸba zostanie dziêki temu wyelimi-
nowana?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:
Pani Marsza³ek, Panie Senatorze! Te dwie usta-

wy, bo ujmujê je razem, odpowiadaj¹ na wiêk-
szoœæ zarzutów Komisji Europejskiej dotycz¹cych
naruszenia prawa wspólnotowego, które nap³y-
wa³y do Ministerstwa Œrodowiska, do rz¹du,
praktycznie od 2005 r., a tak naprawdê od 2006 r.
Tych naruszeñ prawa wspólnotowego jest, gdyby
je wszystkie zliczaæ, osiem, ale wiêkszoœæ z nich
dotyczy materii, która jest podejmowana w tych
dwóch ustawach – chodzi tu o sytuacjê na przy-
k³ad w zakresie ocen oddzia³ywania na œrodowis-
ko, strategicznych ocen oddzia³ywania na œrodo-
wisko. W tej dziedzinie sytuacja by³a ju¿ na tyle
powa¿na, ¿epojawi³o siê ostateczne wyzwanie do
usuniêcia naruszenia – to jest ostatnia formalna
procedura Komisji Europejskiej przed skierowa-
niem skargi do Trybuna³u Sprawiedliwoœci
w Luksemburgu. Podobnie jest, jeœli chodzi o na-
ruszenia wzglêdem ustawy o ochronie przyrody,
jej nowelizacji, kwestii dyrektywy ptasiej, czyli tej
siedliskowej – tu te¿ s¹ bardzo zaawansowane po-
stêpowania naruszeniowe. Ale te dwie ustawy
uda³o siê tak przygotowaæ, ¿e one w pe³ni odpo-
wiadaj¹ na problem naruszenia prawa wspólno-
towego.

Jednoczeœnie chcia³bym bardzo wyraŸnie pod-
kreœliæ, ¿e te zapisy to nie s¹ t³umaczenia dyrek-
tyw, to nie s¹ zapisy dyrektyw prze³o¿one bezpo-
œrednio z jêzyka angielskiego czy francuskiego na
polski. One by³y dostosowane do naszych lokal-

nych warunków, naszej specyfiki, pewnych na-
szych tradycji ochroniarskich, ale i do praw unij-
nych, tak ¿eby to wszystko po³¹czyæ, a nie przyj¹æ
w ca³oœci nowe rozwi¹zania. To jest po³¹czenie pe-
wnego planowania systemu ochrony przyrody,
korzystania… Na przyk³ad jeœli chodzi o oszczê-
dzanie œrodków publicznych, to – i to jest nowoœæ
w tej ustawie – zdejmujemy obowi¹zek wykony-
wania planów ochrony Natura 2000 na wszyst-
kich obszarach. A to s¹ drogie, czasoch³onne pro-
cedury. I rocznie zaoszczêdzimy, jak myœlê, oko³o
30 milionów z³. £¹czymy pewne sprawy: jeœli na
przyk³ad dla parku krajobrazowego czy parku na-
rodowego by³ ju¿ wykonany plan ochrony, a jest
tam te¿ obszar Natura 2000, to ten jeden doku-
ment mo¿e s³u¿yæ wszystkim tym kwestiom.

Tak ¿e idziemy w kierunku pewnej racjonali-
zacji, logicznoœci, bo na tym polega wdra¿anie
prawa unijnego – chodzi o to, ¿eby to wszystko
by³o oparte przede wszystkim na logicznoœci, na
specyfice lokalnej i na unormalnieniu ¿ycia.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Jerzy Chróœcikowski, proszê

uprzejmie.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, skoro pan mówi o logiczno-

œci, to ja akurat do tego mam pytanie. Marsza-
³ek województwa podkarpackiego wyst¹pi³ do
komisji z proœb¹, ¿eby w dzisiejszej debacie za-
pytaæ i wnieœæ poprawki… Nie wiem, czy pan
minister dosta³ tak¹ informacjê. A poprawki
dotycz¹ szczególnie uzgadniania warunków re-
alizacji przedsiêwziêæ z marsza³kiem wojewó-
dztwa. Ja takie poprawki zg³oszê. Mia³em na-
dziejê, ¿e pan minister równie¿ dosta³, niejako
w ramach konsultacji, propozycje takich po-
prawek. Jeœli nie, to… Rozumiem, ¿e trudno
w tej chwili odczytywaæ treœæ tych piêciu popra-
wek, wiêc ja je zg³oszê na piœmie. Ale z tego wy-
nika problem jakby pominiêcia na etapie pode-
jmowania decyzji.

Sprawa druga: pracownicy. By³o pismo do
komisji, aby w tej sprawie te¿ zabraæ g³os
i ewentualnie wnieœæ poprawki. Jest tam: pod-
miotowe zapisy ustawy powoduj¹ automatycz-
ne zmiany warunków okresu zatrudnienia na
czas okreœlony wynosz¹cy trzy miesi¹ce, a do
czasu otrzymania propozycji nowych warun-
ków pracy lub p³acy lub ich braku z pracowni-
kiem, któremu nie zaproponowano nowych wa-
runków pracy, zostaje z dniem okreœlonym
w ustawie rozwi¹zana umowa o pracê, zwana
dalej wygaœniêciem stosunku pracy. Jak ten
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problem jest rozwi¹zany? Bo s¹ uwagi, ¿e trak-
tuje siê pracowników… Jak tu siê pisze: praco-
wnik traci prawa nabyte, a tak¿e mo¿liwoœæ do-
chodzenia swoich praw przed s¹dami pracy.
Pozbawia siê tych ludzi takiej mo¿liwoœci – tak
przynajmniej wynika z opinii przes³anej do ko-
misji. A wiêc takie pytanie zadajê. Je¿eli coœ by
tu by³o mo¿liwe, to mo¿emy jeszcze ewentual-
nie jakieœ poprawki zg³osiæ.

Nastêpne pisma, które zosta³y skierowane do
mnie… Od razu zapytam: czy pan minister te¿ je
dosta³? By³o pismo z Krajowej Izby Gospodarczej
Elektroniki i Telekomunikacji z dnia 22 wrzeœ-
nia, przekazane do marsza³ka Senatu, a pan
marsza³ek Senatu przekaza³ je mnie, jako prze-
wodnicz¹cemu Komisji Rolnictwa i Ochrony Œro-
dowiska, 23 wrzeœnia. Otó¿ w tym stanowisku
równie¿ s¹ zg³aszane propozycje poprawek
i proszono, ¿eby w dzisiejszej debacie zosta³y one
uwzglêdnione. Oczywiœcie oni krytykuj¹ tutaj
ten poœpiech oraz presjê straty finansowej, utra-
ty funduszy wspólnotowych zwi¹zanych z nie-
którymi przedsiêwziêciami, i pisz¹, ¿e przyjêcie
ustawy spowoduje, ¿e proces inwestycji ulegnie
znacznemu wyd³u¿eniu. Wykazuje siê, ¿e bêd¹
tu elementy wrêcz odwrotne do zamierzanych.
Do tego do³¹czony jest dokument: procedura po
uchwaleniu nowej ustawy. Karko³omna… Jak
do niej dojdzie, to tego nie wiem. Myœlê, ¿e pan
minister powinien mieæ taki dokument, skoro do
komisji i do marsza³ka on dotar³. Myœlê, ¿e powi-
nien on te¿ do pana trafiæ, a jeœli nie, to my to
przeka¿emy i zobaczymy, czy to rzeczywiœcie jest
tak, jak pokazuj¹…

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

W zwi¹zku z tym czy pan minister mo¿e odpo-
wiedzieæ, czy… O to najwy¿ej zapytam póŸniej.
Czy taki dokument dotar³, czy te propozycje po-
prawek, które s¹ tutaj wskazane…? Bo tu siê
wskazuje, ¿e nale¿a³oby jeszcze trzy poprawki
zg³osiæ, bo s¹ luki w prawie. Dziêkujê.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:
Pani Marsza³ek! Panie Senatorze, zacznê od te-

go ostatniego pytania, od tej wyrysowanej proce-
dury. Nie mam pojêcia, o czym mówimy. Nikt nie
zg³asza³ do nas tego typu zastrze¿eñ. Ale proszê
wyrysowaæ procedurê, która dzisiaj obowi¹zuje –
jest niezgodna z przepisami unijnymi, niemniej

jednak dzisiaj obowi¹zuje. Zapewniam, ¿e aby
analizowaæ procedurê, która wejdzie w ¿ycie zgod-
nie z now¹ ustaw¹, to trzeba odnosiæ to do dzisiej-
szej sytuacji i do dyrektywy. Porównamy te trzy
schematy, to jest dyrektywowy, dzisiejszy niezgo-
dny i nowy, i dopiero wtedy zobaczymy jasnoœæ.

Jeœli chodzi o kwestiê uzgodnieñ z marsza³kami
w zakresie decyzji i postêpowañ œrodowiskowych…
Otó¿ oszczêdzamy czas. Tworzymy nowy organ, eli-
minujemy wszystkie uzgodnienia poœrednie po to
w³aœnie, ¿eby jak najszybciej konsumowaæ œrodki
unijne i ¿eby te procedury nie ulega³y zatamowa-
niu. W zwi¹zku z tym, choæ szanujemy naszych
partnerów, jest tak, ¿e kolejnych uzgodnieñ tu nie
ma, nie maj¹ one na to wp³ywu, bo po pierwsze,
marsza³ek nie jest organem merytorycznym, gdy¿
wszystkie kompetencje ma regionalna dyrekcja
ochrony œrodowiska, a po drugie, to by³aby kolejna
okazja do kolejnych za¿aleñ i wyd³u¿eñ. Filozofia tej
ustawy jest taka:maj¹cnauwadzeoczekiwaniaKo-
misji Europejskiej – a one s¹ dla nas jakby maksy-
malne – staramy siê jak najbardziej redukowaæ te
sprawy. W tym, co ja mówiê, jest, jak to kiedyœ mó-
wiono, jedna oczywista oczywistoœæ: ¿e prawo unij-
ne jest wymagaj¹ce i tego nie zmienimy. Ustawa nie
mo¿e zmieniæ, zlikwidowaæ tego, czego wymaga
prawo unijne. A my nareszcie chcemy respektowaæ
prawo unijne i wydawaæ œrodki unijne.

Ale te¿ w naszej procedurze nie mo¿e byæ wiêcej
wymogów ni¿ jest w dyrektywie. I w tym sensie to
jest ustawa, która wprowadza now¹ jakoœæ: nie wiê-
cejni¿wdyrektywie. I to jestuporz¹dkowane i jakby
dostosowane do naszych warunków lokalnych.

Jeœli mowa o pracownikach, to przyjêty tryb
jest rzeczywiœcie specjalny, ale to te¿ ma s³u¿yæ
w³aœnie przyspieszaniu procedur. To znaczy ten
tryb dotycz¹cy pracowników by³ ju¿ przyjmowany
wczeœniej, przez poprzedni Sejm, przez poprzed-
nie legislacje, w tak zwanych ustawach kompe-
tencyjnych, kiedy przenoszono kompetencje od
wojewodów do marsza³ków. Oparliœmy siê tu na
tym samym schemacie, który ju¿ dwa razy zafun-
kcjonowa³. W zwi¹zku z tym to nie jest tak, ¿e wy-
myœlamy zupe³nie now¹ rzeczywistoœæ. A to, ¿e
próbujemy agregowaæ na nowo pracowników
i niektórzy… Na pewno nikt nie bêdzie mia³ gorzej,
ni¿ ma. Wszyscy pracownicy, którzy s¹ specjali-
stami i wykonuj¹ swoje zadania w sposób profe-
sjonalny – bo s¹ tacy – wymagaj¹ najlepszego
traktowania. I z naszej strony nie bêdzie dla nich
¿adnych dodatkowych trudnoœci, ¿adnych dodat-
kowych k³opotów z tym zwi¹zanych. Ma iœæ ku
lepszemu i bêdzie sz³o ku lepszemu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Pan senator Wojciech Skurkiewicz. Proszê bar-

dzo.
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Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mam kilka pytañ, ale najpierw, w pierwszej czê-

œci, pozwolê sobie zadaæ tylko te dotycz¹ce dwóch
spraw.

Art. 127. Odnoszê wra¿enie, ¿e w tej ustawie,
podobnie jak w poprzedniej, marginalizowana
jest sprawa Lasów Pañstwowych, Dyrekcji Gene-
ralnej Lasów Pañstwowych i regionalnych dyrek-
cji Lasów Pañstwowych. W art. 127 ustawy jest
wymienione, co nale¿y do zadañ generalnego dy-
rektora ochrony œrodowiska – jest to: wspó³udzia³
w realizacji polityki ochrony œrodowiska,
wspó³praca z w³aœciwymi organami ochrony œro-
dowiska pañstw Unii, wspó³praca z g³ównym kon-
serwatorem przyrody, udzia³ w strategicznych
ocenach, udzia³ w postêpowaniach, wspó³praca
z organizacjami ekologicznymi… A nie ma tu ani
s³owa o wspó³pracy z dyrektorem generalnym La-
sów Pañstwowych, czyli z osob¹, która zarz¹dza
praktycznie 1/3 powierzchni kraju, lasami na
1/3 powierzchni kraju. Nie ma w tym zapisie na-
wet s³owa o takiej wspó³pracy, o tym, ¿e to nale¿y
do zadañ generalnego dyrektora ochrony œrodo-
wiska. Analogiczna sytuacja, Panie Ministrze, do-
tyczy art. 131, w którym wymienia siê zadania re-
gionalnego dyrektora ochrony œrodowiska. Tam
te¿ jest zapisana miêdzy innymi wspó³praca z or-
ganami jednostek samorz¹du terytorialnego,
wspó³praca z organizacjami ekologicznymi, i zno-
wu ani s³owa nie ma o wspó³pracy z regionalnym
dyrektorem Lasów Pañstwowych. A przecie¿ wia-
dome jest, ¿e i generalny dyrektor ochrony œrodo-
wiska, i regionalny dyrektor ochrony œrodowiska
bêd¹ funkcjonowaæ, pracowaæ na materii za-
rz¹dzanej przez Lasy Pañstwowe, przez tê instytu-
cjê pañstwow¹. Odnoszê wiêc takie wra¿enie, Pa-
nie Ministrze, ¿e bardziej uprzywilejowane w tej
ustawie s¹ organizacje ekologiczne, NGO, ni¿ na
przyk³ad Dyrekcja Generalna Lasów Pañstwo-
wych i regionalne dyrekcje Lasów Pañstwowych
czy w ogóle samo leœnictwo. Jak móg³by siê pan
minister ustosunkowaæ do tej sprawy?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:
Pani Marsza³ek! Panie Senatorze, chcia³bym je-

szcze raz bardzo wyraŸnie podkreœliæ, ¿e jeœli cho-
dzi o lasy, o œrodowisko, o przyrodê, to dla nas ja-
ko autorów tej ustawy, dla pracowników Mini-
sterstwa Œrodowiska, nie ma wa¿niejszego i bar-
dziej cenionego partnera jak Lasy Pañstwowe. Ci

ludzie – a jest to ogromna rzesza wspania³ych,
profesjonalnych, kompetentnych specjalistów –
s¹ dla nas bliskimi partnerami. Wszyscy podlega-
my jednemu ministrowi œrodowiska i wspó³dzia-
³amy jako funkcjonariusze publiczni na rzecz
ochrony i kszta³towania œrodowiska przyrodni-
czego. Gwarancja tego wielokrotnie w tych dwóch
ustawach zosta³a zapisana. Tak wiêc przede
wszystkim trzeba powiedzieæ, ¿e nie ma innego
partnera, który mia³by takie uprawomocnienia
jak Lasy Pañstwowe w zakresie planów ochrony
Natura 2000, nie ma drugiego takiego partnera.
To jest specjalne wyró¿nienie i my szanujemy to
wyró¿nienie, uwa¿amy, ¿e jest ono bardzo istotne
i ma swoj¹ racjê bytu.

Uwa¿amy jednak, ¿e trzeba szanowaæ równie¿
innych partnerów i chcemy wspó³dzia³aæ ze wszy-
stkimi. W zwi¹zku z tym nie chcemy burzyæ tej ró-
wnowagi w zapisach ustawy. Skoro regionalny
dyrektor Lasów Pañstwowych ma tak wielkie
uprawnienia – bo jako jedyny mo¿e uzgadniaæ
plan ochrony obszaru Natura 2000 czy plan za-
dañ ochronnych – to znaczy to, ¿e ju¿ zosta³a tu
ustanowiona, z uwzglêdnieniem jego strony, wiel-
ka równowaga. A inne zapisy, dodatkowe, w któ-
rych mówimy o zadaniach wspó³pracy, to jest jak-
by tylko takie wskazanie, z kim wspó³pracuje dy-
rektor. Wymienione tam podmioty s¹ wskazane
w sposób bardzo ogólny – czyli: samorz¹dy, orga-
nizacje, ró¿ne zwi¹zki – niemniej jednak ¿adna in-
stytucja nie zosta³a tam wymieniona z nazwy, in-
dywidualnie.

Nie chcemy tworzyæ wra¿enia wyraŸnych pre-
ferencji, równie¿ przez szacunek dla Lasów Pañ-
stwowych i po to, by póŸniej ci ludzie nie byli na-
ra¿eni na zarzuty, ¿e Lasy Pañstwowe wypraco-
wa³y sobie tutaj szczególne traktowanie. Chce-
my, ¿eby wszyscy byli traktowani równo, a tak¿e
¿eby leœnicy nie byli wystawieni na pewne odium
spo³eczne i zarzuty: dlaczego tylko leœnicy, a nie
na przyk³ad Pañstwowy Instytut Geologiczny,
dlaczego nie Inspekcja Ochrony Œrodowiska,
dlaczego nie Pañstwowa Agencja Atomistyki? Te-
go typu instytucji jest bardzo wiele – przyk³ado-
wo Agencja Nieruchomoœci Rolnych, Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – i z nimi
wszystkimi ma wspó³pracowaæ regionalny dy-
rektor ochrony œrodowiska i generalny dyrektor
ochrony œrodowiska. W zwi¹zku z tym nie twó-
rzmy nierównowagi z poczucia szacunku dla La-
sów Pañstwowych.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Teraz pani senator Jadwiga Rotnicka, potem

pan senator Skurkiewicz, który jeszcze chcia³…
Tak?

Proszê.
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Senator Jadwiga Rotnicka:

Pani Marsza³ek, Panie Ministrze, mam pytanie
natury trochê filozoficznej, a sprowokowa³ mnie
do jego zadania pan senator Skurkiewicz, przywo-
³uj¹c art. 45 ustawy, gdzie mówi siê o zwi¹zkach
zawodowych i samorz¹dach pracowniczych, któ-
re mog¹ byæ powo³ywane w zak³adach pracy w ce-
lu przeprowadzania konsultacji w dziedzinie
ochrony œrodowiska. Oczywiœcie cieszy to, ¿e or-
ganizacjom ekologicznym nadano silniejsze umo-
cowanie, dopuszczaj¹c je jako stronê w postêpo-
waniach, ale ten zapis o zwi¹zkach zawodowych
i samorz¹dach pracowniczych zdaje siê dla mnie
martwy w tym sensie, ¿e on niczym konkretnym
nie skutkuje. Mo¿na by tak kolokwialnie powie-
dzieæ: utruje tylko dyrektora. Prawda?

A z drugiej strony chcia³abym zapytaæ, czy pan,
Panie Ministrze, nie ma poczucia albo nie ma ta-
kiej obawy, i¿ wieloœæ podmiotów dopuszczonych
do konsultacji spo³ecznych w dziedzinie oddzia³y-
wania na œrodowisko nie zniweczy tego pozyty-
wnego efektu, jakim jest skrócenie czasu podej-
mowania decyzji, do którego ma przecie¿ prowa-
dziæ powo³anie nowego podmiotu organizacyjne-
go? Czy czasami nie bêdzie tak, ¿e to wszystko je-
szcze siê wyd³u¿y? Przecie¿ w tle tego zapisu, któ-
ry dotyczy powo³ania generalnego i regionalnych
dyrektorów ochrony œrodowiska, stoi cel w posta-
ci skrócenia czasu na podejmowanie decyzji.
Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:
Pani Marsza³ek, Pani Senator, jakby nadal

przedstawiaj¹c pewn¹ filozofiê naszej ustawy – bo
ju¿ wczeœniej o tym wspomina³em – powiem tak:
otó¿ udzia³ spo³eczny w takich sprawach jest wy-
mogiem Unii Europejskiej. Proszê sobie wyobra-
ziæ, ¿e ju¿ w 2001 r. obowi¹zuj¹ce w Polsce prawo
ochrony œrodowiska by³o zgodne z dyrektyw¹
unijn¹ w zakresie udzia³u spo³ecznego, ale póŸ-
niej, w 2004, 2005, 2006 r., zaczêto zmniejszaæ te
mo¿liwoœci udzia³u spo³ecznego, tak ¿e naruszo-
no prawo wspólnotowe. Dzisiaj jest tak, ¿e organi-
zacje ekologiczne, a raczej w ogóle ka¿dy mo¿e siê
zg³osiæ do takiego postêpowania, jeœli tylko zd¹¿y
to zrobiæ w ci¹gu dwudziestu jeden dni. Jeœli tylko
zd¹¿y, to ma prawo zaistnieæ, uczestniczyæ w po-
stêpowaniu dotycz¹cym ocen oddzia³ywania na
œrodowisko. Ale to jest niezgodne z dyrektyw¹. Je-
den z zarzutów Komisji Europejskiej dotyczy w³a-
œnie tego, ¿e jest to niezgodne. Tak ¿e my te dwa-
dzieœcia jeden dni musimy zlikwidowaæ. Ale je-
dnoczeœnie – i to jest nowoœæ w tej ustawie, po-
nadto spowoduje to, ¿e tego typu problemów bê-
dzie mniej ni¿ dzisiaj – trzykrotnie zmniejszamy
mo¿liwoœci udzia³u w tym postêpowaniu. Do tej

pory, gdy by³a budowana, przyk³adowo, autostra-
da na obszarze Natury 2000 i gdy by³y podejmo-
wane zwi¹zane z tym postanowienia czy decyzje
administracyjne, w których mo¿na by³o byæ stro-
n¹ postêpowania, to ka¿dy z nas móg³ napisaæ mi-
lion za¿aleñ, a do tego w ka¿dym takim postêpo-
waniu dotycz¹cym autostrady na obszarze Natu-
ry 2000 mo¿na by³o ten milion za¿aleñ przedsta-
wiaæ trzykrotnie. W nowej ustawie ograniczyliœmy
to prawo, bo mo¿na to zrobiæ nie trzykrotnie,
a tylko raz. Zgodnie z dyrektyw¹ musi to byæ mo¿-
liwe, ale tylko raz. To jest ten prze³om i to jest to
inne traktowanie. Ponadto my nie mo¿emy odno-
siæ siê do tej sytuacji tak, jakbyœmy tworzyli nowe
prawo, tworzyli je od pocz¹tku – tak jak tutaj je-
den z panów senatorów mówi³ o tworzeniu pañ-
stwa polskiego – ale musimy pamiêtaæ, ¿e fun-
kcjonujemy w pewnym systemie dyrektyw i jakie
przepisy dzisiaj obowi¹zuj¹.

Mówimy te¿ o zwi¹zkach zawodowych. Ten
przepis jest w prawie ochrony œrodowiska od
2001 r. i do tej pory ani razu nie by³o ¿adnych per-
turbacji z tym zwi¹zanych czy takich w¹tpliwoœci,
jakie by³y tu wspominane. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Skurkiewicz, potem pan senator

Adam Massalski.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, a wiêc w kontekœcie tego, co

pan przed chwil¹ powiedzia³, pañstwo rozsze-
rzacie w ust. 2 w art. 44, jeœli dobrze sobie przy-
pominam, prawa organizacji ekologicznych, bo
organizacji ekologicznej s³u¿y prawo wniesienia
odwo³ania tak¿e w przypadku, gdy nie bra³a
udzia³u w okreœlonym postêpowaniu. Do tej po-
ry tego nie by³o. Je¿eli dana organizacja nie bra-
³a udzia³u w postêpowaniu, to tym samym by³a
z niego wykluczona i nie mog³a w tej sprawie
sk³adaæ odwo³ania. A w tym momencie, gdy ma-
my setki organizacji pozarz¹dowych, gdy mamy
wiele NGO, bêdzie mo¿liwe to, ¿e zg³osz¹ siê na
przyk³ad tylko dwie organizacje, ale dziewiêæ-
dziesi¹t innych bêdzie mog³o sk³adaæ swoje
uwagi, swoje odwo³ania. To na pewno nie upro-
œci ca³ej tej procedury.

Ale nie o tym chcia³em mówiæ i nie o to chcia³em
zapytaæ, Panie Ministrze. Pani senator Rotnicka
wywo³a³a kwestiê art. 45. Moim zdaniem to bar-
dzo wa¿ny zapis. Ja siê obawiam – tak jak mówi-
³em przed chwil¹ – ¿e oka¿e siê, ¿e praktycznie dy-
rektor instytucji, nie wiem, kopalni, stoczni, mo¿e
huty, bêdzie chodzi³ na pasku takich w³aœnie
osób, które bêd¹ zajmowa³y siê ochron¹ œrodo-
wiska. Bêd¹ mu groziæ palcem: s³uchaj, bo my nie
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pozwolimy ci na takie czy inne dzia³anie inwesty-
cyjne. Myœlê, ¿e w sprawie art. 45 powinna rów-
nie¿ wypowiedzieæ siê Komisja Gospodarki Naro-
dowej. W naszym Senacie s¹ bowiem osoby arcy-
kompetentne, je¿eli chodzi o tê kwestiê. Ja siê ob-
awiam, ¿eby nie by³o bojkotu dzia³añ inwestycyj-
nych w przedsiêbiorstwach. Tak jak mówiê, cho-
dzi o huty, kopalnie, stocznie. Ma³o tego…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê
o pytanie.)

Tak. Do czego to ma doprowadziæ, Panie Mini-
strze?

I ust. 3: „Ograny administracji mog¹ udzielaæ
pomocy organizacjom ekologicznym w ich dzia³al-
noœci w dziedzinie ochrony œrodowiska”. Jakiej
maj¹ udzielaæ pomocy? Finansowej? Lokalowej?
Pañstwo nie precyzujecie tego. Je¿eli tak zwane
NGO bêd¹ chcia³y wstrzymaæ inwestycjê liniow¹
czy bêd¹ mia³y jakieœ zarzuty wobec niej – tutaj siê
obawiam tego, o czym mówimy: ekoterroryzmu –
to trzeba bêdzie je przekupiæ, na przyk³ad dota-
cjami z bud¿etu generalnego dyrektora ochrony
œrodowiska czy regionalnego dyrektora ochrony
œrodowiska, ¿eby odst¹pi³y od swojego protestu.
Ten zapis, ust. 3 to umo¿liwia, gdy¿ jest zupe³nie
niedoprecyzowany.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proponu-
jê zabraæ g³os w debacie, dobrze?)

Czy nie obawia siê pan, ¿e mo¿e dojœæ do takiej
sytuacji?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:

Pani Marsza³ek, Panie Senatorze, mo¿e powtó-
rzê. Art. 45 obowi¹zuje w prawie ochrony œrodo-
wiska od siedmiu lat. Nie zdarzy³ siê ani jeden
przypadek, ¿eby by³ wykorzystany. Ani jeden.
W tamtym czasie to by³o uzgodnienie i konsensus
dotycz¹cy udzia³u spo³ecznego w ochronie œrodo-
wiska. I my go szanujemy. Zmieniamy jego umo-
cowanie, poniewa¿ ta czêœæ ustawy jest w nowej
ustawie. W zwi¹zku z tym to nie jest tak, ¿e wyko-
rzystujemy chwilê. W³aœnie na tym przyk³adzie
bardzo dobrze mo¿na to pokazaæ. To nie jest tak,
¿e przy ka¿dej okazji chcemy wykreœliæ pewne da-
wno przyjête kompromisy w zakresie wspó³dzia-
³ania spo³eczno-œrodowiskowego. Siedmioletnia
praktyka pokaza³a, ¿e zapis nie stwarza ¿adnych
trudnoœci, a wskazuje spo³eczeñstwu jego rzeczy-
wisty potencjalny udzia³ w tym. To po pierwsze.

Po drugie, pragnê wyjaœniæ – to ju¿ mówi³em –
¿e organizacje ekologiczne maj¹ dzisiaj na³o¿o-
ny… Ka¿da organizacja mo¿e byæ stron¹ w ka¿-
dym postêpowaniu i ma tylko dwadzieœcia jeden
dni na zg³oszenie. Dwadzieœcia jeden dni. To jest
niezgodne z dyrektyw¹ europejsk¹. Czêsto s¹ to
organizacje nie ekologiczne, tylko wszelkiego ro-
dzaju inne, które nie chc¹ inwestycji, bo ktoœ ma
obok domek, wiedzia³, ¿e tam bêdzie autostrada,
kupi³ dziesiêæ razy taniej dzia³kê, wybudowa³ siê
i teraz chce nie dopuœciæ do budowy autostrady.
Ci ludzie wykorzystuj¹ ekologiê. To nie s¹ ekolo-
dzy, tylko to s¹ ludzie wykorzystuj¹cy ekologiê.
Proszê mi uwierzyæ, ¿e jak ktoœ chce tak¹ inwe-
stycjê wyd³u¿yæ, to na pewno nie bêdzie czeka³
dwadzieœcia jeden dni. Ju¿ w pierwszym dniu
sk³adaj¹ wnioski o bycie stron¹. To s¹ znane
przyk³ady. Nowa jakoœæ polega na tym, ¿e my trzy
takie mo¿liwoœci ograniczamy tylko do jednej.
Oczywiœcie zapis o dwudziestu jeden dniach mu-
simy usun¹æ, bo na to siê zgodziliœmy w traktacie
akcesyjnym w 2002 r. Gdyby wtedy ktokolwiek
pomyœla³ o tym i wynegocjowa³ jakiekolwiek
okresy przejœciowe albo derogacje, to moglibyœ-
my dzisiaj o tym mówiæ, oczywiœcie, ale nikt wte-
dy o to nie zadba³.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Przepraszam, Panie Ministrze, ale ust. 2

w art. 44 nie zmienia tego. On jeszcze o wiele bar-
dziej rozszerza mo¿liwoœci organizacji pozarz¹do-
wych, ekologicznych, gdy¿ teraz wszystkie bêd¹
mog³y uczestniczyæ w postêpowaniu. Do tej pory
by³y tylko te, które siê zg³osi³y w terminie dwu-
dziestu jeden dni.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, Panie Ministrze.
Nastêpnie g³os zabierze pan senator Adam

Massalski.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:
Panie Senatorze, ka¿dy, kto chcia³ w tym ucze-

stniczyæ, ka¿dy, kto chcia³, mia³ dwadzieœcia jeden
dni na to, ¿eby siê zg³osiæ. To by³ ten sam mecha-
nizm. Tylko wtedy by³y dni, a teraz nie mo¿e byæ
tych dni. Nie mo¿e byæ, bo tak jest w dyrektywie.
Panie Senatorze, ja mówiê o pañstwie prawa, od-
powiedzialnym cz³onku Unii Europejskiej. Mo¿e-
my dyskutowaæ sobie nad tymi w¹tpliwoœciami,
tylko ¿e ktoœ siê na to zgodzi³ w 2002 r. Takie s¹
konsekwencje tego, ¿e jesteœmy w Unii Europej-
skiej i ¿e chcemy spo¿ytkowaæ 68 miliardów euro
w ramach Perspektywy Finansowej na lata
2007–2013.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Adam Massalski, proszê bardzo.

Senator Adam Massalski:
Pani Marsza³ek, Panie Ministrze, zainspirowa-

³a mnie pani profesor senator Rotnicka. Mianowi-
cie s¹ tutaj wymienione ró¿ne organizacje, które
mog¹ wp³ywaæ na podejmowanie decyzji w spra-
wie ochrony œrodowiska. Trochê mnie dziwi, ¿e
nie wspomniano o tych, którzy powinni siê wypo-
wiadaæ, to znaczy pracownikach naukowych wy¿-
szych uczelni. Nie wiem, mo¿e to jest naiwne pyta-
nie, ale skoro siê wymienia zwi¹zki zawodowe, to
kto jest specjalist¹ od ochrony œrodowiska, jeœli
nie osoby, które maj¹ status pracownika nauko-
wego w dziedzinie ochrony œrodowiska. Dziêkujê
bardzo.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:
Pani Marsza³ek, Panie Senatorze, trudno mi

jest zrozumieæ istotê pytania. Czy chodzi o to, ¿e-
by dopisaæ do zwi¹zków zawodowych naukow-
ców?

(Senator Adam Massalski: Ich tutaj nie ma.
Dlaczego wymienia siê jakieœ zwi¹zki zawodowe,
jakieœ inne organizacje, a nie wymienia siê…)

Panie Senatorze, powiem tak: ka¿dy z naukow-
ców ma zapewniony udzia³ w rozpatrywaniu czy
procedurze wydawania ocen oddzia³ywania na
œrodowisko dotycz¹cych ka¿dego przedsiêwziê-
cia, nawet ka¿dego dzia³ania. Zapewniony jest ten
udzia³, gdy¿ procedura wydania oceny oddzia³y-
wania na œrodowisko rozpoczyna siê publicznym
og³oszeniem, wywieszeniem informacji na tabli-
cach gminnych, umieszczeniem jej w internecie,
w Biuletynie Informacji Publicznej, nastêpnie jest
przyst¹pienie do procedury i prowadzenie tej pro-
cedury, póŸniej s¹ rozstrzygniêcia, na koniec s¹
zawieszenia, jest jeszcze zawieszona informacja
dla wszystkich, ¿e s¹ do wgl¹du wszystkie zgro-
madzone dowody w sprawie. Ka¿dy, kto chce, mo-
¿e siê z nimi zapoznaæ. Tak wiêc na tej zasadzie
ka¿dy ma szeroki dostêp, równie¿ bardzo przez
nas szanowane œrodowisko naukowe. Zapis
o zwi¹zkach zawodowych jest efektem pewnej hi-
storii z 2001 r., wspó³pracy i wspó³dzia³ania ze
œrodowiskiem zwi¹zków zawodowych. Szanuje-
my te ustalenia. Uwa¿am, ¿e tego typu praktyka

wykaza³a, ¿e one nie stanowi¹ dla nikogo ¿adnego
k³opotu, a s¹ pewn¹ afirmacj¹ dobrych relacji.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Widzê, ¿e nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê panu ministrowi.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu i o tym, ¿e przemówienie nie mo¿e trwaæ
d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut.

Pan senator Mieczys³aw Augustyn jako pier-
wszy, potem pan senator Piotr Andrzejewski, po-
tem pan…

(Senator Sekretarz Gra¿yna Sztark: Nie, sena-
tor Skurkiewicz.)

Przepraszam bardzo. Potem pan senator Woj-
ciech Skurkiewicz i pan senator Piotr G³owski.
Pan senator Piotr Andrzejewski zg³osi³ poprawkê.
Przepraszam.

Proszê uprzejmie.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Kiedy jest mowa o ochronie œrodowiska w kon-

tekœcie inwestycji i informacji, nie mo¿e zabrak-
n¹æ g³osu senatora z Pi³y. Pewnie pañstwo siê do-
myœlacie dlaczego. Dlatego, ¿e w³aœnie w naszej
okolicy dosz³o do bardzo spektakularnego i brze-
miennego w skutki zderzenia chêci niepohamo-
wanego zysku i inwestowania z potrzeb¹ ochrony
œrodowiska i dobra ludzi. A ¿e dotyczy³o to tak¿e
mojego poprzednika, który nieraz stawa³ w tym
miejscu, to i ja czujê siê zobowi¹zany do tego, a¿e-
by dziœ zabraæ g³os w momencie, kiedy wyra¿amy
opinie dotycz¹ce ustawy, która mówi o udostêp-
nianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko.

Wszyscy dobrze wiemy, ¿e jeœli chcemy roz-
wi¹zaæ problem tego zderzenia, które dzisiaj by-
³o w dyskusji bardzo widoczne, chêci rozwoju,
przyspieszenia tego rozwoju, przecie¿ dla dobra
ludzi, z chêci¹ ochrony œrodowiska, to mamy
tylko jedno wyjœcie. Tym wyjœciem jest zrówno-
wa¿ony rozwój. ¯eby go jednak zapewniæ, nie
wystarczy oprzeæ siê na wiedzy fachowców. Po-
wiedzia³bym tak: ochrona œrodowiska to zbyt
powa¿na sprawa, aby zostawiæ j¹ tylko nawet
najbardziej kompetentnym urzêdnikom. To jest
zbyt powa¿na sprawa, aby zostawiæ j¹ tylko spe-
com od ochrony œrodowiska. Dlatego jest bar-
dzo potrzebne, a¿eby tego rodzaju inwestycje –
zw³aszcza te wielkie, o które siê tutaj troszczono
– pozostawa³y pod ci¹g³¹ kontrol¹ spo³eczn¹.
I ta ustawa – cieszê siê, ¿e pan minister to wiele
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razy podkreœla³ – implementuj¹c prawodaw-
stwo unijne i przenosz¹c niektóre przepisy
z ustawy o ochronie œrodowiska w odrêbne miej-
sce, zapewnia spo³eczn¹ kontrolê nad realizo-
wanymi inwestycjami.

Tutaj, Panie i Panowie Senatorowie, wyra¿ali-
œcie panstwo obawy, czy tak szeroki udzia³ wielu
organizacji, praktycznie ka¿dego obywatela,
w opiniowaniu projektów rozwoju pod k¹tem
ochrony œrodowiska, nie spowoduje zablokowa-
nia inwestycji, zablokowania rozwoju. Wydaje siê,
¿e stworzenie mechanizmów, które w tej ustawie,
jak równie¿ w poprzednio omawianej, s¹ wpisane,
pozwoli to przezwyciê¿yæ. Nie bêdzie szansy na to,
¿eby siê po wielokroæ odwo³ywaæ, ale bêdzie szan-
sa, ¿eby to zrobiæ chocia¿by raz, ¿eby odwo³aæ siê
do jednego organu i ¿eby takie prawo mia³ ka¿dy.
Proszê pañstwa, postêpowanie wobec œrodowiska
to bynajmniej nie jest kwestia jakiegoœ sentymen-
tu i estetyki, to jest kwestia jak najbardziej ¿ywot-
na, dotycz¹ca najistotniejszych spraw z dziedziny
polityki spo³ecznej, gdy idzie o zdrowie, gdy idzie
o wydatki na to zdrowie, gdy idzie o szanse nasze-
go wypoczynku, który jest niezbêdny, by po-
rz¹dnie pracowaæ, gdy idzie o naprawdê d³ugofa-
lowe myœlenie o kondycji spo³eczeñstwa.

Cieszê siê, ¿e ta ustawa zak³ada, w œlad za dy-
rektywami unijnymi, odpowiednie miejsce, odpo-
wiedni¹ rolê dla spo³eczeñstwa obywatelskiego,
tego, które bezpoœrednio interesuje siê naszym
otoczeniem. Musimy tê pigu³kê – mówiê do tych,
którzy chcieliby przedk³adaæ rozwój ponad wszys-
tko – prze³kn¹æ. I to bêdzie dobrym lekarstwem
dla ka¿dego, komu marzy³by siê rozwój pomimo
wszystko.

Œrodowisko nie krzyczy, dlatego musz¹ krzy-
czeæ ludzie, by powstrzymaæ jego degradacjê. Gdy
tak siê nie dzieje, trzeba zatrzymywaæ pracê za-
k³adów, by mo¿na by³o przeprowadziæ olimpiadê,
bo nie daje siê ¿yæ. Gdy tak siê nie dzieje, bo ktoœ
chce nie tyle zawracaæ kijem rzekê, ile naprawdê
zawracaæ jej nurt, stanowi to katastrofê nie ekolo-
giczn¹, ale katastrofê prawdziwie spo³eczn¹. S¹
takie obszary na ziemi. Musimy o tym pamiêtaæ.
Na polskiej ziemi te¿ s¹.

Ta ustawa mówi, jak sobie poradziæ wtedy, kie-
dy smród nie daje ¿yæ, kiedy istnieje zagro¿enie
zanieczyszczeniem wód pitnych, a doproszenie
siê o informacje, jak by³o do niedawna, graniczy
z cudem. Dobrze, ¿e jest. Dobrze, ¿e podkreœla siê
to w jednym miejscu. Jestem przekonany, ¿e te
dwa cele, które ustawa sobie stawia, to znaczy ¿e-
by uproœciæ postêpowanie dotycz¹ce oceny od-
dzia³ywania na œrodowisko w wypadku inwestycji
i jednoczeœnie zapewniæ spo³eczn¹ kontrolê nad
przebiegiem tych inwestycji, zostan¹ w³aœciwie
zrealizowane. A najbardziej, jeszcze raz podkreœ-
lê, ceniê sobie stanowisko ministerstwa i pana

ministra, który, prowokowany na tej mównicy
wielokrotnie, nigdy nie przeciwstawi³ jednego
drugiemu. Tak w³aœnie powinno byæ. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê uprzejmie, pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Od tego

momentu liczymy czas, dojœcie siê nie liczy.)
Dziêkujê i przepraszam najmocniej.
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
Jedna refleksja odnoœnie do tego, co powiedzia³

pan senator Augustyn: czêsto jest tak, ¿e gdy za-
¿ywamy pigu³ki, to mo¿e siê okazaæ, ¿e jedn¹
z nich kiedyœ siê ud³awimy. I oby nie by³a to ta pi-
gu³ka, któr¹ my siê ud³awimy.

Szanowni Pañstwo, ustawa, nad któr¹ proce-
dujemy w tej chwili…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Trzeba umie-
jêtnie za¿ywaæ.)

(Senator Henryk WoŸniak: Nie chodziæ do leka-
rza.)

Tak, nie chodziæ do lekarza.
…jest bardzo potrzebn¹ ustaw¹, ale zarazem

jest ustaw¹ bardzo z³¹. Szanowni Pañstwo, ca³y
tryb pracy, liczne poprawki, które zosta³y zg³oszo-
ne, wskazuj¹ na to, ¿e jest to akt bardzo niedopra-
cowany. I gdyby nie to, ¿e jako Prawo i Sprawiedli-
woœæ nie chcemy pañstwu przeszkadzaæ w osi¹ga-
niu tego, co sobie zamierzyliœcie – chodzi o rozwój
inwestycji liniowych, infrastrukturalnych – to po-
winniœmy wnosiæ o odrzucenie tej ustawy. Oczywi-
œcie tego nie zrobimy, ale pañstwa rozliczymy, co
w oparciu o tê ustawê uda³o siê zrobiæ, czy te pro-
cedury zosta³y uproszczone, czy te procedury zo-
sta³y skrócone, czy te¿ wrêcz przeciwnie.

Œmiem przypuszczaæ, ¿e te nowe byty admini-
stracyjne, które powo³uje ustawa, dyrekcja gene-
ralna ochrony œrodowiska, dyrekcje regionalne
ochrony œrodowiska, w pierwszym etapie – i to nie
mówiê, ¿e w ci¹gu tych kilkudziesiêciu dni do
1 stycznia, ale podejrzewam, ¿e do koñca przy-
sz³ego roku – w ¿aden, ale to w ¿aden sposób nie
przyczyni¹ siê do poprawy sytuacji i usprawnie-
nia tego. Dla instytucji o zasiêgu ogólnokrajowym
ten rok bêdzie po to, aby ci ludzie siê docierali, aby
wypracowali pewne mechanizmy, ¿eby nie by³o
pomy³ek w odsy³aniu dokumentów przez jedn¹
stronê do drugiej. I po to w³aœnie bêdzie ten rok.
Podejrzewam – obym siê myli³ – ¿e to bêdzie rok
stracony. A czasu do Euro 2012, Szanowni Pañ-
stwo, jest coraz mniej. Ale obym siê myli³, ¿e wam
siê nie powiedzie w tym pierwszym etapie.
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Drodzy Pañstwo, jest szereg poprawek, które
chcia³bym zaproponowaæ do tej ustawy. Jak ro-
zumiem, bêd¹ to jedne z nielicznych zg³aszanych
podczas dzisiejszej debaty. Ale jeszcze raz
chcia³bym podkreœliæ jedn¹ wa¿n¹ kwestiê:
wspó³praca z Lasami Pañstwowymi. To nie jest
tak, ¿e skoro ta wspó³praca uk³ada siê dobrze, to
mamy j¹ marginalizowaæ czy te¿ omijaæ w zapi-
sach. Absolutnie nie. Nie zgadzam siê z takim to-
kiem myœlenia. Lasy Pañstwowe zarz¹dzaj¹ 1/3
powierzchni kraju. Lasy Pañstwowe s¹ firm¹ od
wielu lat wypracowuj¹c¹ mechanizmy ochrony
œrodowiska, które siê sprawdzaj¹, których za-
zdroszcz¹ nam inne pañstwa Unii Europejskiej
i nie tylko. Próbuje siê wprowadzaæ nasze wzorce,
polski model leœnictwa na innych terenach. I nie
mo¿e byæ tak, ¿e dyrektor generalny Lasów Pañ-
stwowych i dyrektorzy regionalni Lasów Pañstwo-
wych s¹ marginalizowani czy te¿ pomijani.

Je¿eli nic nie stoi na przeszkodzie i wspó³praca
uk³ada siê tak dobrze, to myœlê, ¿e nikt, ani mini-
sterstwo, ani pañstwo senatorowie, ani cz³onkowie
senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska,
nie bêdzie mia³ nic przeciwko temu, abyœmy dopi-
sali w tej ustawie pewne zapisy, to znaczy w art. 127
wskazali, ¿e do zadañ dyrektora generalnego nale¿y
równie¿ wspó³praca z dyrektorem generalnym La-
sów Pañstwowych, a w art. 131 dopisali ust. 11, do-
tycz¹cy wspó³pracy z dyrektorem regionalnym La-
sów Pañstwowych. Skoro ta wspó³praca jest tak do-
bra, idealna, to dlaczego tego nie zapisaæ, ¿eby by³o
dla innych wzorcem dobrej wspó³pracy?

Szanowni Pañstwo, jeszcze jedna bardzo wa¿-
na kwestia. Jak powiedzia³em na pocz¹tku, jest to
ustawa bardzo wa¿na, ale w tej ustawie zabrak³o
jednego elementu: odpowiedzialnoœci. Nie ma lu-
dzi nieomylnych. Nie myli siê tylko ten, który nic
nie robi. A co bêdzie, gdy ktoœ pope³ni b³¹d? A co
bêdzie, gdy ktoœ, nie wiem, nieroztropny, podej-
mie decyzjê, która bêdzie skutkowa³a tym, ¿e za-
istniej¹ nieodwracalne zmiany w œrodowisku?

Jestem przekonany, ¿e pañstwo równie¿ siê
zgodzicie, aby dodaæ jeden dzia³, dotycz¹cy odpo-
wiedzialnoœci. Nie mo¿e byæ tak, ¿e robimy coœ
i nie ponosimy ¿adnej odpowiedzialnoœci, ¿a-
dnych konsekwencji, bo nikt nas z tego nie rozli-
czy. Dyrektora generalnego ochrony œrodowiska
czy ka¿dego z pracowników, który przypadkiem
pope³ni³ b³¹d, nie postawimy przecie¿ przed Try-
buna³em Stanu, bo dzia³a³ na szkodê polskiej ra-
cji stanu, na szkodê ochrony œrodowiska w na-
szym kraju. O tym te¿ nie mo¿emy, Szanowni
Pañstwo, zapominaæ.

Nie bêdê siê rozwodzi³ nad art. 45, bo ju¿ mówi-
liœmy o tym, pani senator profesor Rotnicka rów-
nie¿ zabra³a g³os na ten temat. Ja siê obawiam jed-
nego: je¿eli ten przepis jest martwy czy nie by³ u¿y-
wany, to po co on jest… To nie jest tak? Rozumiem,

Panie Ministrze. Szanowni Pañstwo, ja siê oba-
wiam jednego: ¿e je¿eli nikt z tego mechanizmu nie
skorzysta³ do tej pory, to nie znaczy, ¿e nikt nigdy
z niego nie skorzysta. Je¿eli terroryœci nigdy wcze-
œniej nie zburzyli wie¿ w Nowym Jorku, to nie ozna-
cza³o, ¿e… Zburzyli je w roku 2001. Kiedyœ ten
pierwszy raz musi nast¹piæ. Oby w tym przypad-
ku, w zakresie ochrony œrodowiska nie by³ to
wstrz¹s, który powali ca³¹ ochronê œrodowiska.

Jeszcze raz powtórzê to, o czym mówi³em w po-
przedniej swojej wypowiedzi. Naprawdê, Panie
Ministrze, ja jestem cz³owiekiem m³odym, pan
jest cz³owiekiem m³odych, do m³odych œwiat nale-
¿y i ¿yczê panu, aby siê panu powiod³o. Oby siê nie
sta³o tak, ¿e bêdzie pan grabarzem ochrony œro-
dowiska w naszym kraju, oby tak siê nie sta³o, Pa-
nie Ministrze.

Szanowni Pañstwo, jeszcze jedna bardzo wa¿-
na kwestia. W czasie kampanii wyborczej wielo-
krotnie s³yszeliœmy, ¿e Platforma Obywatelska
bêdzie d¹¿y³a do tego, aby by³y likwidowane zbêd-
ne instytucje, s³yszeliœmy, ¿e te, które s¹ niepo-
trzebne, odejd¹ do lamusa, tania administracja
itd., itd. W tym przypadku tworzymy byt admini-
stracyjny, który tylko w pierwszym roku funkcjo-
nowania poch³onie nie wiadomo jak¹ kwotê. Sza-
cunkowa kwota to 50–60 milionów z³. Szanowni
Pañstwo, jak to siê ma do waszych obietnic przed-
wyborczych? Ja zwrócê wam uwagê tylko na jed-
n¹ sprawê. 60 milionów wydanych na Dyrekcjê
Generaln¹ Ochrony Œrodowiska czy dyrekcje re-
gionalne ochrony œrodowiska to jest równie¿
szeœædziesi¹t milionów obiadów dla g³oduj¹cych
dzieci polskiej wsi. Czy wy nie zdajecie sobie z tego
sprawy? Szanowni Pañstwo, mo¿na je spo¿ytko-
waæ na zupe³nie inne cele. Pomyœlcie o tym. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Myœlê, ¿e wszyscy zgadzamy siê z tym, ¿e œwiat

nale¿y do m³odych, ale nie tylko.
Proszê bardzo, teraz pan senator G³owski.

Senator Piotr G³owski:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Najpierw odniós³bym siê do apelu senatora

Skurkiewicza, który skierowa³ go do senatorów
Platformy Obywatelskiej, byœmy nie byli mario-
netkami. Tak, to by³o wczeœniej, ale chcê siê do te-
go odnieœæ. Pad³y te¿ s³owa, abyœmy nie chodzili
na pasku. Ja myœlê, ¿e w swoim imieniu i w imie-
niu senatorów klubu Platformy Obywatelskiej
mogê powiedzieæ, ¿e takowych sznurków, za które
ktoœ poci¹ga, nie posiadamy i jest to w tej chwili
nawet widoczne.
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Ad rem. Przed dwoma dniami w Poznaniu og-
l¹da³em z synem, jak specjalnymi matami zabez-
pieczano drzewa stoj¹ce w pobli¿u prowadzonych
prac drogowych. Pokazuje to, jak¹ d³ug¹ drogê
przeszliœmy pod wzglêdem œwiadomoœci ekologi-
cznej w kraju, w którym jeszcze niedawno œcieki
spuszczano wprost do rzek. Niestety, nie mo¿na
tego powiedzieæ o naszym prawie zwi¹zanym
z ochron¹ œrodowiska. Zmiany, które dzisiaj
wprowadzamy i o których rozmawiamy, tak na-
prawdê powinny zacz¹æ funkcjonowaæ ju¿ oko³o
roku 2000, wtedy kiedy zaczêliœmy korzystaæ
z funduszy przedakcesyjnych, kiedy korzystaliœ-
my z funduszu ISPA, a ju¿ na pewno w roku 2004,
kiedy staliœmy siê cz³onkiem Unii Europejskiej.
Poprzednie rz¹dy by³y wielokrotnie informowane
o sprzecznoœci naszego prawa krajowego z unij-
nym, ale na ¿yczenie pana ministra nie bêdê tu
szuka³ winnych, bo mówiliœmy, ¿e bêdziemy tylko
merytoryczni, a nie polityczni.

Ja bym chcia³, odnosz¹c siê do kilku punktów,
spraw, które zosta³y tu poruszone, powiedzieæ
o trzech chyba najwa¿niejszych. By³a mowa o pie-
ni¹dzach. To prawda, ¿e prawdopodobnie bêdzie
to kosztowa³o wiêcej ni¿ obecnie funkcjonuj¹ca
administracja, Panie Senatorze, ale prawd¹ jest
te¿ to, ¿e je¿eli bêdziemy chcieli dostosowaæ to
prawo, które mamy w tej chwili, do tego, które jest
wymagane przez Uniê Europejsk¹, to równie¿ bê-
dzie to kosztowa³o i to prawdopodobnie wiêcej ni¿
powo³anie generalnego dyrektora. Jest jednak
coœ jeszcze bardziej cennego, co jest w ogóle nie-
wymierne, to jest czas. Ten czas, który w sytuacji
wprowadzenia zmian, które my teraz proponuje-
my, zostanie skrócony z obecnych stu osiemdzie-
siêciu, a byæ mo¿e nawet trzystu dni, gdybyœmy
nie wprowadzili powa¿niejszych zmian, do stu
piêciu dni. Ten czas jest zarówno dla kraju, jak
i dla inwestorów bezcenny, tak jak mówi reklama.

Czemu jeszcze ma s³u¿yæ instytucja generalne-
go dyrektora ochrony? Temu, by inwestor nie
b³¹ka³ siê, nie b³¹ka³ siê, poszukuj¹c miejsc,
w których otrzymuje decyzje, poszukuj¹c orga-
nów, które maj¹ zaopiniowaæ ocenê oddzia³ywa-
nia na œrodowisko. Od tego momentu bêdzie to je-
den organ w jednym miejscu. Myœlê, ¿e usprawni
to funkcjonowanie zarówno pañstwa, jak i proce-
sów inwestycyjnych.

Pojawi³ siê zarzut, ¿e szybko procedujemy. Z je-
dnej strony wszyscy wymagaj¹, byœmy budowali
autostrady, byœmy budowali drogi, a z drugiej
strony pojawia siê zarzut, ¿e nad ustaw¹ pracuje-
my za szybko. Ja myœlê, ¿e sama liczba posiedzeñ
– podkomisja powo³ana w Sejmie odby³a ich czte-
ry, komisja sejmowa dwa, nasza senacka te¿ dwa
– pokazuje, jak wa¿ne to s¹ ustawy i jak wnikliwie
by³y rozpatrywane. To, ¿e mamy tyle poprawek,
bo do jednej mamy ich dwadzieœcia szeœæ, a do

drugiej czterdzieœci szeœæ, w przypadku ustaw tej
wielkoœci œwiadczy raczej o tym, ¿e rz¹d s³ucha te-
go, co siê mówi, i nie próbuje odrzucaæ a priori
wszelkich innych pomys³ów na swój dokument.
Myœlê, ¿e tak to nale¿y odbieraæ. Ja równie¿ w toku
tej dyskusji zg³oszê kolejnych trzynaœcie popra-
wek… (oklaski) …które maj¹ na celu usprawnienie
organizacji nowo powo³ywanego organu oraz zape-
wnienie mo¿liwoœci podejmowania dzia³añ organi-
zacyjnych natychmiast po og³oszeniu ustawy.
Wiêc to nie jest b³¹d ustawowy, tylko chcemy zna-
leŸæ takie rozwi¹zania, które spowoduj¹, ¿e na-
tychmiast po og³oszeniu ustawy wszystko bêdzie
mog³o funkcjonowaæ i nie bêdziemy musieli czekaæ
na wejœcie jej w ¿ycie. Te poprawki przeka¿ê zaraz
po zakoñczeniu wypowiedzi.

Myœlê, ¿e pieni¹dze, które czekaj¹ na te usta-
wy, a z tego, co mo¿na w bardzo prosty sposób
oceniæ, wynika, ¿e jest to 36 miliardów euro w Pro-
gramie Operacyjnym „Infrastruktura i œrodowis-
ko” i prawdopodobnie oko³o 10 miliardów w regio-
nalnych programach operacyjnych, to s¹ pie-
ni¹dze, które s¹ dzisiaj zamro¿one, a powinny byæ
odblokowane i to w bardzo krótkim czasie, bo ma-
my na to najwy¿ej piêæ lat, najwy¿ej piêæ lat.

Walter Lippmann, znany amerykañski intelek-
tualista i doradca prezydenta Roosevelta, powie-
dzia³: „Gdzie wszyscy myœl¹ tak samo, nikt nie
myœli zbyt wiele”. O¿ywiona i pe³na wiedzy dysku-
sja w dniu dzisiejszym œwiadczy, Szanowni Pañ-
stwo, ¿e taka ocena tej Izbie absolutnie nie grozi.
Gdy jednak myœlimy o Polsce i jej rozwoju, to jest
jasne, ¿e szybkie i z poparciem wszystkich sena-
torów, ca³ej sali, uchwalenie tych dwóch ustaw
jest tak samo potrzebne faunie i florze, jak i nam,
obywatelom Polski oraz polskiej gospodarce. Bê-
dê g³osowa³ za przyjêciem tych ustaw i liczê na
szybki podpis pana prezydenta pod tymi doku-
mentami. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê uprzejmie senatora Ortyla.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze! Szanowni Goœcie!
Myœlê, ¿e po tych wypowiedziach, szczególnie

ostatnich, mo¿na siê podzieliæ tak¹ refleksj¹, spo-
strze¿eniem, ¿e oczywiœcie d³ugoœæ debaty, liczba
zadawanych pytañ œwiadczy o powadze, o wa¿no-
œci ustawy, o jej znaczeniu dla gospodarki, dla
œrodowiska, jak to zosta³o powiedziane, ale nie
mo¿na siê zgodziæ z tym, ¿e liczba poprawek
œwiadczy o tym, ¿e rz¹d jest spolegliwy, ¿e rz¹d po
prostu pozytywnie reaguje na g³osy œrodowiska
czy parlamentarzystów. To œwiadczy o s³abej ja-
koœci dokumentu przygotowanego w procesie le-
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gislacyjnym. Taka jest prawda, wszyscy o tym
wiedz¹. Odnosz¹c siê do wypowiedzi mojego kole-
gi senatora, przedmówcy, powiem, ¿e nie ma co
czarowaæ rzeczywistoœci. Wszyscy wiemy, ¿e to
jest oczywista prawda.

Proszê pañstwa, debatujemy nad naprawdê bar-
dzo wa¿nym dokumentem, debatujemy nad bardzo
wa¿nym problemem, który bêdzie mia³ wp³yw na ja-
koœæ naszego œrodowiska, na rozwój spo³eczno-go-
spodarczy, na absorpcjê funduszy europejskich.
Chcê przy okazji powiedzieæ, ¿e to nie jest prawda,
¿e dopiero za piêæ lat ten efekt wykorzystania nieja-
ko, tak to nazwê, nas dopadnie, bo to bêdzie ju¿
w2010r.Zasadan+3,którado tego rokuobowi¹zu-
je, sprawi, ¿e ju¿ w tym momencie mo¿e nast¹piæ
takie rozliczenie. Tak ¿e czasu jest jeszcze mniej ni¿
powiedzia³ pan senator G³owski.

Pan minister stwierdzi³, ¿e wytyczne, które zo-
sta³y zaprezentowane na tê okolicznoœæ jako pew-
na forma dokumentu przejœciowego, nie by³y sku-
teczne, nie by³y w stanie przekonaæ ani samo-
rz¹dów wojewódzkich, ani oczywiœcie instytucji
wdra¿aj¹cej, ani w szczególnoœci beneficjentów, bo
to do nich by³y te wytyczne skierowane. Chcê przy-
pomnieæ, ¿e one by³y oczywiœcie uzgodnione z Ko-
misj¹ Europejsk¹ i moim zdaniem nie by³o tu ja-
kichœ zagro¿eñ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e te warunki
przejœciowe mog³y byæ lepsze czy nie takie, ale to
jest inna sprawa. Jednak moim zdaniem benefi-
cjenci niejako nie dawali wiary, ¿e to, co jest zapi-
sane w wytycznych, zostanie przeniesione wprost
do ustawy. Myœlê, ¿e tu pozycja ministra rozwoju
regionalnego i ministra œrodowiska nie pozwala³y
na to, ¿eby samorz¹dy wszystkich szczebli jako be-
neficjenci, samorz¹d wojewódzki jako instytucja
zarz¹dzaj¹ca regionalnym programem operacyj-
nym, a tak¿e beneficjenci programów krajowych
uwierzyli w to, ¿e te wytyczne bêd¹ mog³y s³u¿yæ
wstecznie do wyregulowania tych zasz³oœci, które
powoduj¹ niewa¿noœæ i niemo¿noœæ kwalifikowal-
noœci kosztów, które by³yby poniesione w momen-
cie uruchomienia, wdra¿ania tych projektów.

Je¿eli teraz popatrzymy na tê ustawê, je¿eli po-
patrzymy na jej stopieñ skomplikowania, liczbê
uwag, ca³y proces legislacyjny, to mo¿emy powie-
dzieæ, ¿e ci beneficjenci mieli racjê. Prawda? Nie
dawali wiary i ten fakt po prostu tu siê potwierdza.
Dobrze, ¿e byli ostro¿ni, bo w przeciwnym razie
byæ mo¿e naraziliby siê na pewne koszty, a przede
wszystkim niekwalifikowalnoœæ kosztów.

Zagadk¹ mo¿e pozostanie, chyba ¿e otrzyma-
my tak¹ informacjê, dlaczego ustawa, która zo-
sta³a przygotowana przed dziesiêcioma miesi¹ca-
mi w³aœnie na okolicznoœæ czy w zwi¹zku z konie-
cznoœci¹ dokonania tych zmian, które podnosi³a
Komisja Europejska – ju¿ podczas procesu nego-
cjacji pewne zapisy z negocjacji trafi³y do progra-
mów operacyjnych – nie zosta³a wykorzystana.

Mo¿na te¿ oczywiœcie domniemywaæ albo za³o¿yæ,
¿e ona nie by³a doskona³a. Gdyby jednak ten roz-
poczêty dziesiêæ miesiêcy wczeœniej proces legis-
lacyjny kontynuowaæ, gdyby nastêpowa³a konty-
nuacja procesu legislacyjnego, toku legislacyjne-
go, który by³ nadany temu dokumentowi, to na pe-
wno doprowadzilibyœmy do fina³u szybciej ni¿ dziœ.
Przed nami jeszcze praca, coraz to zg³aszane s¹ po-
prawki, jak tu przed chwil¹ oœwiadczono, i nie wie-
my, kiedy ten proces siê skoñczy, a wszyscy chcie-
libyœmy, aby sta³o siê to jak najszybciej, bo zagro-
¿enie jest naprawdê du¿e. Myœlê, ¿e dziœ, pomimo
up³ywu czasu, a zosta³o to potwierdzone, jakoœæ
tego dokumentu w stosunku do tamtego, wobec
którego domniemywa³em, ¿e nie by³ doskona³y, nie
jest wy¿sza, ten dokument nie jest lepszy.

Proszê pañstwa, budujemy instytucjê, która
w myœl wszelkich regu³ albo zasad, mo¿e niepisa-
nych, administracyjnych, ma mo¿liwoœæ i bêdzie
chyba mia³a mo¿liwoœæ obrastania w struktury,
w zatrudnienie, sama sobie udowadniaj¹c i argu-
mentuj¹c, dlaczego taki ma byæ jej kszta³t, taka
ma byæ wielkoœæ zatrudnienia i wreszcie takie ma-
j¹ byæ koszty, bo to siê oczywiœcie z tym wi¹¿e. Bu-
dujemy j¹ na starych strukturach, siêgaj¹c po do-
tychczasowych pracowników. Nie ujmuj¹c im fa-
chowoœci, chcê powiedzieæ, abyœmy pamiêtali, ¿e
oni chyba maj¹ pewne przyzwyczajenia, dzia³aj¹
wed³ug pewnych schematów, które w tej nowej in-
stytucji musz¹ zostaæ z³amane, a to wymaga cza-
su, to bezwzglêdnie wymaga czasu. I tak na pew-
no bêdzie.

Myœlê, ¿e panu ministrowi nie brakuje deter-
minacji, tak¿e optymizmu i wiary w skutecznoœæ
tej ustawy. To oczywiœcie dobrze. Myœlê, ¿e gdyby
tego nie by³o i dodatkowo mielibyœmy uwagi, wa-
dy, które zosta³y tu wymienione podczas zada-
wania pytañ, tak¿e w wyst¹pieniach, by³oby na-
prawdê Ÿle. ¯yczy³bym sobie, abyœmy nie stwo-
rzyli instytucji, która bêdzie ogranicza³a rozwój
gospodarczy, absorpcjê funduszy europejskich
i która by tego bo¿ka Natury 2000, jak to pojawi³o
siê w jednym z tytu³ów prasowych, mia³a przed
sob¹ i go czci³a. Pamiêtajmy o tym, ¿e w konsty-
tucji zapisany jest zrównowa¿ony rozwój, pamiê-
tajmy o tym, ¿e on oznacza, ¿e mamy nie szkodziæ
œrodowisku i nie szkodziæ rozwojowi spo³eczno-
-gospodarczemu na przysz³oœæ. Tak ¿e te wszyst-
kie elementy musz¹ graæ. Wtedy to, co tu przywo-
³ujemy, to, co mówimy, nie bêdzie obci¹¿eniem
dla przysz³ych pokoleñ, nie bêdzie obci¹¿eniem
dla œrodowiska ani dla przysz³ej gospodarki.
Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Teraz zapraszam pana senatora Jerzego Chró-

œcikowskiego.
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Senator Jerzy Chróœcikowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Debatujemy ju¿ nad drug¹ ustaw¹, nad drug¹

z ustaw, które nale¿a³o rozpatrywaæ komplekso-
wo. Ja chcia³em siê odnieœæ do ró¿nych wypowie-
dzi, ale moi przedmówcy wiele ju¿ powiedzieli,
szczególnie pan senator Skurkiewicz wyraŸnie da³
do zrozumienia, ¿e jesteœmy optymistycznie na-
stawieni do zmiany prawa, zmiany, która jest
w Polsce potrzebna, nie chcemy utrudniaæ dzia-
³añ, a wrêcz je usprawniaæ, aby wszystkie inwe-
stycje liniowe, na których nam zale¿y, by³y jak
najszybciej realizowane.

Prace komisji, tak¿e poprawki, które wp³ynê³y
do naszej Izby, pokazuj¹, ¿e ten dokument mo¿-
na opatrzyæ przys³owiowym du¿ym minusem.
Przysz³o nam nad tym pracowaæ. Czasami zasta-
nawiamy siê, czy gdy zg³aszamy tyle poprawek,
to sens ustawy, który by³ za³o¿ony, zostanie
utrzymany. Czy rzeczywiœcie w tym, co robimy,
nie wykraczamy nawet, mo¿na by tak powie-
dzieæ, poza wymiar konstytucyjny? Zastanawia-
my siê, bo czêsto zwraca siê uwagê, ¿e Senat wy-
kracza poza zakres, choæ w przypadku tej ustawy
nie jest to mo¿liwe, bo jest to nowa ustawa,
a w zwi¹zku z tym na pewno nie przekroczymy
zapisów konstytucyjnych, aczkolwiek niektóre
opinie wskazuj¹, ¿e mo¿na by zarzucaæ, i¿ nie-
które przepisy mog¹ byæ niezgodne z konstytu-
cj¹. Nie chcê ju¿ wnikaæ w szczegó³y dyskusji
i przywo³ywaæ ró¿nych opinii. Nawi¹¿ê raczej do
wczeœniejszych moich uwag i pytañ, które zada-
wa³em panu ministrowi.

Bardzo istotnym problemem s¹ pracownicy.
S¹ wœród nich pracownicy, którzy uzyskaj¹
szanse lub mo¿liwoœci pracy w nowej instytucji,
i na pewno dla takich pracowników jest to opty-
mistyczne, ale s¹ te¿ ludzie, którzy czuj¹ siê za-
gro¿eni. Pan minister wspomnia³ o tym, ¿e takie
prawo by³o ju¿ stosowane i tu nie ma ¿adnych
naruszeñ. Powiem o tym, z czym zwracaj¹ siê do
mnie przedstawiciele pracowników z ró¿nych in-
stytucji, bo mimo wszystko wskazuj¹ oni, ¿e
w tym przypadku trac¹ prawa nabyte, a tak¿e
mo¿liwoœci dochodzenia swoich praw przed
s¹dami pracy. Jest to element wskazany bardzo
wyraŸnie, chodzi o to, ¿e bardzo dobrzy fachowcy
mog¹ byæ pozbawieni tego zapisami ustawy. Jeœ-
li mo¿na coœ jeszcze zrobiæ w tej sprawie, to rozu-
miem, ¿e bêdziemy jeszcze wspólnie to analizo-
wali, ¿eby nie dochodzi³o do owej utraty praw
nabytych.

Druga sprawa, o któr¹ pyta³em, dotyczy³a urzê-
dów marsza³kowskich. Nie bardzo siê zgadzam
z wypowiedzi¹ pana ministra, ¿e pomijanie samo-
rz¹dów jest niejako celowe, bo to ma skróciæ pro-
ces legislacyjny, wp³yn¹æ na mo¿liwoœci uchwala-
nia prawa, dziêki czemu szybciej zostan¹ wdro¿o-
ne inwestycje. Moim zdaniem samorz¹dy s¹ bar-

dzo wa¿nym elementem wspó³pracy. W zwi¹zku
z tym zg³oszê poprawki do ustawy o udostêpnia-
niu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko. Tak
¿e, Pani Marsza³ek, pozwolê sobie przekazaæ te
uwagi.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Dziêkujê
bardzo.)

Mam równie¿ uwagi do art. 173. Uwagi do
art. 173, które zosta³y zg³oszone przez Krajow¹ Iz-
bê Gospodarcz¹ Elektroniki i Telekomunikacji,
wyraŸnie, jak ju¿ mówi³em, wskazuj¹ na to, ¿e ist-
niej¹ pewne zagro¿enia w przypadku niewydania
rozporz¹dzeñ. W przepisie okreœlono, ¿e rozpo-
rz¹dzenie powinno byæ wydane w okresie dwóch
lat. W przypadku niewydania rozporz¹dzenia na-
st¹pi dwuletnia przerwa – nie bêdzie wówczas
prawa, ¿adnego prawa w tym zakresie. W tej po-
prawce chcê, aby wówczas obowi¹zywa³o istnie-
j¹ce prawo, aby ono nie wygasa³o. Chodzi mi o to,
¿eby nie by³o czegoœ takiego, jak wskazuje tutaj,
zdaniem Izby, optymalne rozwi¹zanie. Istotne jest
utrzymanie w mocy rozporz¹dzeñ do czasu wyda-
nia nowych rozporz¹dzeñ, przy jednoczesnym wy-
znaczeniu upowa¿nionemu organowi terminu, do
którego ma byæ wydane nowe rozporz¹dzenie. W
zwi¹zku z tym myœlê, ¿e warto rozwa¿yæ tê uwagê
do art. 183 i przyj¹æ j¹, tak aby nie by³o luki w pra-
wie i nie okaza³o siê, ¿e inwestorzy zostali pomi-
niêci, nie bêd¹ mogli realizowaæ inwestycji, bo
prawo nie bêdzie obowi¹zywa³o.

Na pewno wiele uwag mo¿na by jeszcze mieæ.
Ale chcia³bym powiedzieæ, ¿e ju¿ doœæ popra-
wek zosta³o zg³oszonych. ¯ycie i tak przyniesie
swoje i bior¹c pod uwagê nasze procedowanie,
to, ¿e wielokrotnie mo¿emy siê spotkaæ… Przy
nastêpnej ustawie, ustawie kompetencyjnej,
która ma byæ rozpatrywana, z tego, co mi wia-
domo, za dwa miesi¹ce, prawdopodobnie wró-
cimy do niektórych zapisów, dokonamy ich ko-
rekty. I pewnie trzeba bêdzie wnosiæ uwagi,
które ju¿ dzisiaj siê pojawi³y lub by³y zg³aszane
przez organizacje, a nie rozmawialiœmy o nich.
Bez wzglêdu na to, czy one by³y dzisiaj wyarty-
ku³owane, czy nie, myœlê, ¿e bêd¹ jeszcze wziê-
te pod uwagê. Mogê powiedzieæ, ¿e na pewno
nie bêdziemy g³osowali przeciwko tej ustawie,
bo to by by³o niezgodne z duchem i oczekiwa-
niem spo³eczeñstwa. Postaramy siê rozwa¿yæ
w komisji wszystkie poprawki, które s¹, a po-
tem podejmiemy decyzje, jak bêdziemy nad ni-
mi g³osowaæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zapraszam na mównicê pana senatora Mariu-

sza Witczaka.
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Senator Mariusz Witczak:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Gdy s³ucha³o siê moich przedmówców, a kon-

kretnie pana senatora Ortyla i pana senatora Chró-
œcikowskiego, to oczywiœcie odnosi³o siê wra¿enie,
¿e dyskusja jest sensowna. I jest na pewno powód
do tego, ¿eby dogadywaæ siê, dyskutowaæ, przyta-
czaæ argumenty. Ale jak siê s³ucha³o wypowiedzi
pana senatora Skurkiewicza, to po prostu rêce opa-
da³y! Pan senator Skurkiewicz, jak zwykle, wyczer-
pa³ s³uchaczy, a nie wyczerpa³ tematu. Wyczerpa³
bzdurnymi argumentami co do g³odnych dzieci,
zwi¹zanych r¹k cz³onków Platformy Obywatelskiej.
Mam wra¿enie, ¿e pan senator ma jakieœ g³êbokie
problemy w klubie Prawa i Sprawiedliwoœci i to jest
swojego rodzaju projekcja w³asnych k³opotów. Nie
ma pan senator na kim siê wy³adowaæ i próbuje to
robiæ na senatorach z Platformy Obywatelskiej. Jak
ma pan tego typu problemy, to niech pan wypisze
siê z klubu PiS, mo¿e pan wtedy od¿yje.

Ale trzeba powiedzieæ jedn¹ istotn¹ rzecz. Otó¿
ten rz¹d jest bardzo powœci¹gliwy, a w zasadzie as-
cetyczny, je¿eli chodzi o wydawanie pieniêdzy na
administracjê, je¿eli chodzi o tworzenie nowych
urzêdów. Pana nie by³o w poprzedniej kadencji, mo-
¿e pan w ogóle nie pamiêta i nie wie, w jakiej rzeczy-
wistoœci ¿y³. Ja by³em senatorem ubieg³ej kadencji.
I pamiêtam, jak co spotkanie walczyliœmy z roz-
dmuchan¹ administracj¹, co spotkanie walczyliœ-
my z projektowanymi wydatkami na ró¿ne bzdurne
ministerstwa, na przyk³ad na ministerstwo, które
zajmowa³osiê sprawamimorskimi.Ale taknapraw-
dê to by³a jakaœ ¿enuj¹ca zabawa m³odego cz³owie-
ka, sztucznie stworzona na potrzeby utrzymania
koalicji. Za naszymi ministrami nie chodz¹ hordy
borowców, nie wydajemy du¿ych pieniêdzy na kan-
celariê premiera, nie mno¿ymy wydatków na ró¿ne
kwestie administracyjne. Niech pan to zobaczy. Nie
trzeba mieæ szczególnie dobrej woli, tylko minimum
zdrowego rozs¹dku i wstydu, ¿eby nie formu³owaæ
tego typu zarzutów pod adresem obecnego rz¹du.
Oczywiœcie, bywaj¹ takie sytuacje, ¿e powo³anie no-
wego urzêdu jest, powiedzia³bym, ozdrowieñcze dla
systemu. I w tym wypadku tak w³aœnie jest. Chodzi
o nic innego, jak o konsolidacjê procesu decyzyjne-
go, który jest rozproszony, prowadzi do niemocy
w procesach inwestycyjnych. Chcemy budowaæ
drogi, autostrady. Wam siê tego nie uda³o zrobiæ,
nam siê to uda. Niech pan nie zazdroœci, ¿e na star-
cie poszukujemy dobrych rozwi¹zañ. Niech pan
cierpliwie ws³uchuje siê w sonda¿e, w opinie Pola-
ków,a zobaczypan, ¿ePolacys¹cierpliwi i Polacys¹
zadowoleni z tych rzeczy, które ten rz¹d przygoto-
wuje. I tyle. ¯yczê panu, powiedzia³bym, oczyszcze-
nia psychicznego, trochê wiêcej zdrowego rozs¹dku
i przede wszystkim mówienia na temat. Wszystkie-
go dobrego.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Skurkiewicz, proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wydaje mi siê, ¿e zdecydowanie wiêcej powie-

dzia³em na temat jednej i drugiej ustawy ni¿ pan
senator Witczak. Panie Senatorze, odrobina skru-
chy, ale i rozumu! Takiego kociokwiku jak w pana
wykonaniu w Senacie jeszcze nie s³ysza³em. Dziê-
kujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Nikt wiêcej nie zapisa³ siê do dyskusji. Infor-

mujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senator Andrzejew-

ski, senator Skurkiewicz, senator G³owski i sena-
tor Chróœcikowski z³o¿yli wnioski o charakterze
legislacyjnym.

Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ
siê do przedstawionych wniosków?

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Maciej Trzeciak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Podsumowuj¹c i konkluduj¹c, chcia³bym ser-

decznie podziêkowaæ, szczególnie cz³onkom Ko-
misji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska, za bardzo
profesjonaln¹ i dobr¹ wspó³pracê, za wymianê
pogl¹dów. Dziêkujê za tê debatê. Mnie jako m³o-
demu cz³owiekowi oczywiœcie zale¿y na tym, ¿eby
m¹drzejszych od siebie i z wiêkszym doœwiadcze-
niem móc s³uchaæ. Myœlê, ¿e da³o mi to wiele do-
brego i nastroi³o optymistycznie do dalszej pracy.
Dziêkujê za te uwagi.

Chcia³bym siê z kilkoma rzeczami nie zgodziæ,
ale pozostaj¹c w nastroju raczej do pracy i dzia³a-
nia, bo to nas charakteryzuje. My od pó³ roku –
moi wspó³pracownicy, du¿a czêœæ ministerstwa –
naprawdê przyjêliœmy tryb wojenny. To by³y dni
i noce wype³nione prac¹ nad tymi dwoma ustawa-
mi. Startowaliœmy od zera, i z pomys³ami, i z nego-
cjacjami z Komisj¹ Europejsk¹. To s¹ surowe ak-
ty, które by³y przygotowywane i dopracowywane.
One naprawdê maj¹ zmieniæ nasz¹ rzeczywistoœæ.
I s³yszymy – staram siê byæ jako urzêdnik skrom-
ny w ocenach – naprawdê wiele dobrych s³ów. S³y-
szymy, ¿e to jest prze³om w konsolidacji ochrony
œrodowiska w Polsce, po oœmiu latach, po ostat-
niej ustawie, która by³a przygotowana w 2001 r.
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To jest naprawdê nowa jakoœæ. Mamy bardzo do-
bre notowania w Komisji Europejskiej, dziêki te-
mu bêdziemy mogli znacznie ³atwiej przeforsowaæ
niektóre inwestycje. I o to w³aœnie chodzi.

Jeszcze raz bardzo dziêkujê za tê debatê, rów-
nie¿ za wiele poprawek. Te poprawki, które poja-
wi³y siê w Senacie, niewiele zmieniaj¹ w tej usta-
wie, one j¹ doprecyzowuj¹, doszczegó³owiaj¹, ³at-
wiej bêdzie mo¿na zrozumieæ ca³¹ tê skompliko-
wan¹ materiê. Ustawy dotycz¹ce œrodowiska i re-
gulacji to s¹ jedne z najtrudniejszych ustaw,
a wiêc one musz¹ byæ jak najbardziej czytelne.
I na tym w³aœnie nasza wspó³praca siê skupia³a
i za to bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji
ludnoœci i dowodach osobistych oraz niektórych
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 241,
a sprawozdania komisji w drukach nr 242A
i 242B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci, senatora Jana Wyrowiñskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Wyrowiñski:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pragnê w imieniu Komisji Praw Cz³owieka

i Praworz¹dnoœci przedstawiæ pañstwu sprawo-
zdanie o uchwalonej przez Sejm…

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê pañstwa, ja bardzo proszê o ciszê. Je¿eli
pañstwo maj¹ chêæ rozmawiaæ, to proszê opuœciæ
salê.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Wyrowiñski:

Dziêkujê bardzo.
Myœlê, ¿e ustawa o zmianie ustawy o ewidencji

ludnoœci i dowodach osobistych oraz niektórych
innych ustaw wzbudza trochê mniej emocji. Zo-
sta³a ona uchwalona przez Sejm 5 wrzeœnia
2008 r. i rozpatrzona przez przywo³an¹ przeze
mnie komisjê, której jestem cz³onkiem, 16 wrzeœ-
nia 2008 r.

Panie i Panowie Senatorowie, zmiana przepi-
sów przywo³ywanej przeze mnie ustawy, zreszt¹
z roku 1974, czyli dosyæ wiekowej, umo¿liwi pod-
miotom, które gromadz¹ dane osobowe, bie¿¹c¹
weryfikacjê tych danych na podstawie zbioru PE-
SEL i ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unie-
wa¿nionych dowodów osobistych, zapewni w tym
obszarze bezpieczeñstwo obrotu prawnego. Cho-
dzi g³ównie o to, aby wszystkie instytucje, dla któ-
rych wa¿ne jest sprawdzenie to¿samoœci osoby
dokonuj¹cej transakcji, wchodz¹cej w jakieœ sta-
ny umowne, mia³y w przypadku jakichœ podej-
rzeñ mo¿liwoœæ szybkiej weryfikacji danych doty-
cz¹cych to¿samoœci tej osoby. I tak¹ mo¿liwoœæ
stworzono poprzez wprowadzenie ca³ego bloku
zmian umo¿liwiaj¹cych wykorzystanie nowoczes-
nych œrodków elektronicznej ³¹cznoœci, teletran-
smisji danych. Ca³y skomplikowany proces ubie-
gania siê o tego typu informacje, weryfikacji insty-
tucji, która ubiega siê o udostêpnienie danych,
a tak¿e przekazania tych danych, zosta³ w tej
ustawie wprowadzony i opisany poprzez dodanie
wielu artyku³ów – i to jest istotne novum. Uwzglê-
dniono te¿ mo¿liwoœæ potwierdzenia czy weryfika-
cji tej instytucji, tej osoby prawnej, która ubiega
siê o tego rodzaju informacje. Myœlê, ¿e jest to
wa¿ny krok w tym kierunku, aby bezpieczeñstwo
obrotu prawnego, bezpieczeñstwo operacji ban-
kowych, sprawdzania to¿samoœci osób itd., by³o
znacznie wiêksze.

Poza tym zmiany, które siê proponuje, dotycz¹
doprecyzowania przepisów reguluj¹cych zasady
gromadzenia danych w zbiorach informatycz-
nych, ustalania zasad uniewa¿niania dowodów
osobistych, czego dotychczas brakowa³o, a tak¿e
doprecyzowania zakresu danych gromadzonych
w ewidencjach wydanych i uniewa¿nionych, obe-
cnie utraconych, dowodów osobistych.

Jak pañstwo wiecie, mamy za sob¹ ogromn¹
operacjê wymiany dowodów osobistych. Ona zo-
sta³a ju¿ zakoñczona. Budzi³o to wiele emocji, to-
warzyszy³y temu ró¿nego rodzaju perturbacje.
Szczêœliwie dobieg³o to ju¿ koñca. W trakcie deba-
ty na posiedzeniu Komisji Praw Cz³owieka i Pra-
worz¹dnoœci uwaga senatorów koncentrowa³a siê
zarówno wokó³ tej sprawy, jak i wokó³ pewnych
oczekiwañ dotycz¹cych zakresu danych, które s¹
niezbêdne do tego, aby dokonaæ procesu identyfi-
kacji osoby, jej to¿samoœci. Podnoszono miêdzy
innymi to, czy konieczne jest umieszczanie w do-
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wodzie osobistym adresu. I to jest w zwi¹zku z pe-
wnymi oczekiwaniami wyra¿onymi ju¿ nawet
przez niektórych przedstawicieli administracji
publicznej, ¿e kwestia tak zwanego meldunku bê-
dzie zmieniona, unowoczeœniona, itd., itd.… Ta
sprawa te¿ by³a przedmiotem dyskusji, ale oczy-
wiœcie ona nie wchodzi³a w zakres zmian, które
tutaj zosta³y zaproponowane.

Panie i Panowie Senatorowie, komisja, id¹c za
wnikliw¹ analiz¹ tej ustawy dokonan¹ przez na-
sze Biuro Legislacyjne, w porozumieniu z przed-
stawicielami rz¹du, z panem ministrem Sta-
chañczykiem wraz z towarzysz¹cymi mu osoba-
mi z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji, uzgodni³a brzmienie siedemnastu po-
prawek. One nie maj¹ jakiegoœ fundamentalnego
znaczenia, ale reguluj¹ wiele kwestii, które mo¿e
nie do koñca w trakcie prac sejmowych by³y prze-
myœlane.

Jedna, dosyæ wa¿na sprawa, dotycz¹ca w³aœnie
trybu specjalnego ubiegania siê o dane w drodze
elektronicznej, by³a przedmiotem szczególnie
o¿ywionej dyskusji. Myœlê, ¿e zaproponowane
w poprawkach dziewi¹tej, dziesi¹tej i jedenastej
zmiany sprawiaj¹, ¿e pewne niedoci¹gniêcia w tej
ustawie zosta³y naprawione.

To tyle z mojej strony tytu³em sprawozdania.
Wnoszê o to, aby Wysoka Izba przyjê³a tê ustawê
wraz z poprawkami. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-

rytorialnego i Administracji Pañstwowej, senato-
ra Marka Konopkê, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Senator Marek Konopka:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze! Szanowni Pañstwo!

Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej sprawozdanie komisji o rz¹dowym pro-
jekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji lu-
dnoœci i dowodach osobistych oraz niektórych
ustaw.

Ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm w dniu
5 wrzeœnia bie¿¹cego roku. Nowelizacja obejmuje
zmianê czterech ustaw. Zasadnicza jej czêœæ doty-
czy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r., o której
mówi³ pan senator Wyrowiñski, o ewidencji lu-
dnoœci i dowodach osobistych. Pozosta³e zmiany
s¹ konsekwencjami lub pozostaj¹ w zwi¹zku z no-
welizacj¹ tej w³aœnie ustawy.

Pierwsza ze zmian dotyczy art. 1. Uzupe³nia
katalog pañstw, których granice mo¿e przekro-
czyæ obywatel Polski na podstawie dowodu oso-
bistego, o te pañstwa, które podjê³y jednostron-
nie odpowiedni¹ decyzjê w tej kwestii. Celem tej
zmiany by³o usuniêcie w ustawie mo¿liwoœci
przekraczania na podstawie dowodu osobistego
granic Republiki Chorwacji oraz Boœni i Hercego-
winy.

W kolejnej zmianie, dotycz¹cej art. 14, ustawa
nak³ada na wskazane w przepisie organy obo-
wi¹zek informowania organu gminy, który wyda³
dowód osobisty, o zmianach dotycz¹cych stanu
cywilnego obywateli. W art. 42 ustawa nak³ada na
wskazane w przepisie organy obowi¹zek informo-
wania organu gminy, który wyda³ dowód osobi-
sty, o utracie dowodu osobistego przez jego posia-
dacza. Informacje te umo¿liwiaj¹ bie¿¹c¹ aktuali-
zacjê danych zawartych w ewidencji wydanych
i uniewa¿nionych dowodów osobistych.

Zmienione przepisy art. 37 precyzuj¹ dane za-
warte w dowodzie osobistym. Stanowi¹ one, ¿e
wzrost okreœla siê w centymetrach, adres zamie-
szcza siê w dowodzie osobistym tylko wtedy, gdy
znajduje siê on na terytorium Polski oraz ¿e w do-
kumencie tym zamieszcza siê jego seriê i numer.

Nowe brzmienie art. 43 szczegó³owo okreœla
terminy uniewa¿nienia dowodu osobistego i unie-
zale¿nia to zdarzenie od faktu zwrotu dokumentu
organowi, który go wystawi³.

Ustawa niniejsza zmienia ustawê o ewidencji
wydanych i utraconych dowodów osobistych na
ewidencjê wydawanych i uniewa¿nionych dowo-
dów osobistych.

Bardzo istotne zmiany dotycz¹ przepisów regu-
luj¹cych kwestiê udostêpnienia danych ze zbio-
rów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji
wydanych i uniewa¿nionych dowodów osobi-
stych. Ustawa umo¿liwia sk³adanie wniosków
i udostêpnienie danych w formie elektronicznej.
Wprowadza now¹ formê udostêpnienia danych za
pomoc¹ urz¹dzeñ do teletransmisji danych w dro-
dze weryfikacji. Ustanawia podstawy i formu³uje
zasady pobierania op³at za udostêpnienie tych
danych. Wprowadza równie¿ uprawnienia dla mi-
nistra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych do
przeprowadzania kontroli podmiotów korzysta-
j¹cych z dostêpu do danych zawartych w zbiorze
PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych
i uniewa¿nionych dowodów osobistych w zakre-
sie spe³niania przez nie ustawowych wymogów
koniecznych do uzyskania zgody na udostêpnie-
nie danych w drodze weryfikacji.

Szanowni Pañstwo! Tak jak wspomnia³ senator
Wyrowiñski, Komisja Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci w dniu 16 wrzeœnia bie¿¹cego roku
wprowadzi³a siedemnaœcie poprawek do ustawy.
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej piêtnaœcie z nich przyjê³a bez
zmian zapisu, jednomyœlnie. S¹ to poprawki od
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pierwszej do ósmej, dziesi¹ta i od dwunastej do
siedemnastej.

Poprawki dziewi¹ta i jedenasta zosta³y niezna-
cznie zmodyfikowane. Komisja Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci zaproponowa³a dodanie w art. 1
pkt 13, w art. 44h ust. 3 drugiego zdania w brzmie-
niu: „Na ¿¹danie wnioskodawcy dane mog¹ byæ
przekazane na piœmie albo za pomoc¹ œrodków ko-
munikacji elektronicznej”. Komisja Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej zapro-
ponowa³a zaœ, aby to drugie zdanie brzmia³o, cytu-
jê: „Dane s¹ przekazywane w formie odpowiada-
j¹cej z³o¿onemu wnioskowi”. Czyli jest to po prostu
troszeczkê zmodyfikowane, ale jest to stanowisko
uzgodnione przez stronê rz¹dow¹ i przez legislato-
ra, który przedstawia³ ten projekt, i oczywiœcie
przyjête przez senatorów tej¿e komisji. Konsek-
wencj¹ tego zapisu jest równie¿ wprowadzenie do-
datkowo w art. 1 pkt 12, w ust. 1, w³aœnie takiego
zdania: „Zaœwiadczenie jest przekazywane w for-
mie odpowiadaj¹cej z³o¿onemu wnioskowi.” To
jest taki dodatkowy zapis.

W poprawce jedenastej Komisja Praw Cz³owie-
ka i Praworz¹dnoœci zaproponowa³a, aby zast¹piæ
wyrazy „rozstrzygniêcia, o którym” wyrazami
„zgody, o której”, zaœ cz³onkowie Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
oczywiœcie po wyra¿eniu zgody przez stronê
rz¹dow¹ i legislatora, wnosz¹, ¿eby wyrazy „roz-
strzygniêcia, o którym mowa w” zast¹piæ wyraza-
mi „zgody wydanej na podstawie”. To s¹ takie dro-
bne modyfikacje, które przyjê³a Komisja Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
równie¿ jednog³oœnie, bez dyskusji.

W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej wnoszê do Wysokiego
Senatu o przyjêcie projektu ustawy ze zg³oszony-
mi poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
torów sprawozdawców.

Czy ktoœ z pañstwa pragnie zadaæ takie pyta-
nie?

Pan senator Ortyl, proszê bardzo.
(Senator W³adys³aw Ortyl: Kto? Ja?)
Tak. Nie?
(Senator W³adys³aw Ortyl: Ja siê nie zg³asza-

³em.)
A, to widocznie nam siê wydawa³o. Przepra-

szam.
(Senator W³adys³aw Ortyl: Do dyskusji to tak.)
A, do dyskusji. Dobrze.
Pan senator Gruszczyñski, proszê bardzo.

Senator Piotr Gruszczyñski:

Mo¿e skierujê pytanie do senatora Konopki
z racji tego, ¿e jest bli¿ej pulpitu.

Chcia³bym wiedzieæ, jakie op³aty bêd¹ pobiera-
ne w zwi¹zku z udostêpnieniem danych.

Senator Marek Konopka:

Jak sobie przypominam, op³aty nie uleg³y
zmianie – to by³o bodaj¿e 17 z³ – tylko forma zosta-
³a zmieniona w tym zapisie o… Ju¿, momencik.
W ustawie o op³acie skarbowej kwota pozostaje
taka sama, czyli 17 z³, tylko nazwa zosta³a zmie-
niona. Pe³ny odpis przetworzonych danych oso-
bowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL
oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów
jest zast¹piony w przepisie pe³nym odpisem prze-
tworzonych danych osobowych ze zbiorów mel-
dunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wyda-
nych i uniewa¿nionych dowodów osobistych. To
po prostu taka zmiana w treœci, a kwota siê nie
zmieni³a.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Meres, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pana senatora Konopki, jeœli

mo¿na.
Jak odnios¹ siê organy administracji publicz-

nej czy nawet banki do sytuacji, ¿e w wydanym
dowodzie osobistym nie zostanie zamieszczony
podpis jego posiadacza, a te instytucje lub banki
¿¹daj¹ sprawdzenia tego w³asnorêcznego podpisu
z podpisem, powiedzmy, na wniosku? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Marek Konopka:

Panie Senatorze, taki podpis jest wymagany,
chocia¿ s¹ wyj¹tki. Jak wynik³o z rozmowy pomiê-
dzy rz¹dem a pani¹ legislator, na przyk³ad osoby
do lat trzynastu nie musz¹ sk³adaæ takiego podpi-
su. No i oczywiste jest, ¿e osoby niepe³nosprawne,
które nie posiadaj¹ koñczyn górnych, takiego
podpisu nie mog¹ z³o¿yæ, a wiêc nie bêdzie takiego
podpisu.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

To jest oczywiste.
(Senator Marek Konopka: Oczywiste.)
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ…
Pani senator Fetliñska. Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo.
Ja zadam sprawozdawcy mo¿e takie niezu-

pe³nie fachowe pytanie, ale… Chcia³abym zapy-
taæ, czy w zwi¹zku z przekazywaniem danych oso-
bowych on-line, drog¹ elektroniczn¹, istnieje nie-
bezpieczeñstwo przechwycenia tych danych
przez osoby niepowo³ane. Czy dyskutowano
o tym, czy jest pewne zabezpieczenie przed hake-
rami, innymi instytucjami czy osobami, które by-
³yby zainteresowane tym, ¿eby te dane jakoœ sobie
u¿yczyæ w celach, powiedzia³abym, mo¿e niezu-
pe³nie dobrych? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Marek Konopka:
Myœlê, ¿e takie zabezpieczenia na pewno s¹

i przedstawiciel rz¹du potwierdzi tak¹ informajê.
Nie mo¿e tak byæ, ¿e ka¿dy obywatel, który posia-
da dostêp do komputera, mo¿e przechwyciæ takie
dane. Ale myœlê, ¿e pan minister to uzupe³ni.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony jako pro-

jekt rz¹dowy. Do reprezentowania stanowiska
rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upo-
wa¿niony minister spraw wewnêtrznych i admini-
stracji.

Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Panie Marsza³ku, po tak szczegó³owym przed-
stawieniu przez senatorów sprawozdawców pro-

jektu ustawy i prac w komisji chcia³bym tylko od-
powiedzieæ na pytania.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-
szê bardzo, proszê bardzo.)

Pytanie pierwsze…
Czy mogê mówiæ z miejsca, czy mam mówiæ

stamt¹d, z mównicy?
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Jak

panu wygodniej. Tutaj, jak widzê, s¹ dwa pyta-
nia.)

Odpowiem. Zgodnie z przepisami ustawy udo-
stêpnianie danych w systemie teleinformatycz-
nym, po pierwsze, nastêpuje tylko na rzecz pod-
miotów rz¹dowych. A po drugie, aby mog³y one
uzyskaæ zgodê na takie udostêpnianie, musz¹ po-
siadaæ zabezpieczenia w systemach wyklucza-
j¹cych te zagro¿enia, o które pani senator przed
chwil¹ pyta³a.

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

Senator W³adys³aw Dajczak:
Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, wiemy, ¿e

w Sejmie ta ustawa by³a procedowana w doœæ du-
¿ym poœpiechu, mo¿na by powiedzieæ. Myœlê, ¿e
st¹d te¿ wiele w¹tpliwoœci legislacyjnych i popra-
wek, które zosta³y zg³oszone, a tak¿e wiele zapi-
sów, które budz¹ takie zdziwienie i w¹tpliwoœci.

Mam proœbê o wyjaœnienie zapisu, który wpro-
wadza obowi¹zek wpisywania wzrostu w centy-
metrach w dowodach osobistych wydawanych
osobom, które nie ukoñczy³y trzynastego roku ¿y-
cia. Nie bardzo rozumiem, jaki to ma cel, gdy¿ wia-
domo, ¿e w tym okresie ¿ycia m³odzi ludzie szybko
albo jeszcze szybciej zmieniaj¹ tê wielkoœæ. Czym
siê kierowa³o ministerstwo, wprowadzaj¹c taki
obowi¹zek?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Panie Senatorze, ten obowi¹zek istnieje ju¿ dzi-
siaj. Przepis w tym zakresie nie jest zmieniany. On
jest tu wpisany w ca³oœci, poniewa¿ obecnie, zgo-
dnie z zasadami techniki legislacyjnej, zmiana
przynajmniej czêœci przepisów wymaga wprowa-
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dzenia w ustawie nowelizuj¹cej przepisu w ca³o-
œci. Równie¿ dzisiaj w dowodach osobistych wy-
dawanych dzieciom podaje siê wzrost w centyme-
trach. Taki zapis ma, zgodnie z intencj¹, siêgaj¹c
jeszcze do poprzednich przepisów i dyskusji
w trakcie wprowadzania ju¿ wiele lat temu nowe-
go wzoru dowodu, identyfikowaæ czy pozwalaæ
identyfikowaæ dziecko w momencie z³o¿enia
wniosku o wydanie dowodu osobistego. Ale w tym
zakresie przepis ten nie jest dzisiaj zmieniany.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Sepio³, proszê bardzo.

Senator Janusz Sepio³:

Mam jeszcze pytanie do pana ministra w zwi¹z-
ku z art. 37, który w nowym brzmieniu w pkcie 2
powiada, ¿e dowód osobisty zawiera wizerunek
twarzy. Do tej pory by³o to zdjêcie, teraz jest wize-
runek twarzy. Wizerunek mo¿e mieæ bardzo ró¿n¹
formê, wiêc czy przypadkiem…

(Senator W³adys³aw Ortyl: Mo¿na namalowaæ
karykaturê.)

Rozumiem, ¿e za tym siê kryj¹ jakieœ kwestie
dotycz¹ce technologii, ale czy taki zapis nie stwa-
rza tutaj jakiejœ dowolnoœci czy jakiegoœ niebez-
pieczeñstwa? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Dziêkujê.
Panie Senatorze, to jest rozwi¹zanie, które

wprowadzono w ustawie paszportowej, bowiem
to, co znajduje siê w dowodzie, to nie jest fotogra-
fia, to cyfrowo przetworzone zdjêcie. W zwi¹zku
z tym by³y zastrze¿enia do wczeœniejszego brzmie-
nia przepisu, równie¿ jeœli chodzi o paszporty, ¿e
to nie jest fotografia, tylko cyfrowe przetworzenie
wizerunku, cyfrowe przetworzenie fotografii twa-
rzy. St¹d zapis „wizerunek twarzy”, który uznano
za poprawny, oddaj¹cy istotê rzeczy. Wprowadzo-
no go najpierw w przepisach o dokumentach pa-
szportowych, a teraz konsekwentnie w przepi-
sach o dowodach osobistych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, pan senator. Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, w art. 37 jest mowa o danych,

które maj¹ byæ umieszczone w dowodzie osobi-
stym. Czy te dane to s¹ te, które ogl¹daj¹c dowód
osobisty, mo¿emy przeczytaæ, czy to s¹ dane
gdzieœ dodatkowo zapisane w postaci magnetycz-
nej czy te¿ w postaci mo¿liwej do odczytania przez
numer PESEL? W zwi¹zku z tym jest moje pyta-
nie. Je¿eli potwierdzi³oby siê, ¿e jest to gdzieœ do-
datkowo ukryte, to mam pytanie: dlaczego do tej
pory nie jest na naszych dowodach napisane
miejsce urodzenia? Przed chwileczk¹ sprawdza-
³em; w myœl uchylonego artyku³u data i miejsce
urodzenia tam by³y, a teraz to miejsce urodzenia
nie jest uwidocznione w formie czytelnej. Gdzie
wiêc s¹ umieszczone te dane? I czy oprócz tych
wskazanych s¹ jakieœ inne dane, o których nie po-
wiedziano tutaj, w tym artykule, a które s¹ umie-
szczane w dowodzie osobistym? Dziêkujê.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Chcê powiedzieæ tak: dane, które s¹ w art. 37,

to s¹ te same dane, które mamy obecnie w dowo-
dach osobistych. Dane, które zapisywane s¹ ma-
szynowo, to s¹ wy³¹cznie te dane, i to nie wszyst-
kie, które… To znaczy, to s¹ te dane, które s¹ wy-
pisane w art. 37 ust. 1. Przes¹dza o tym ust. 4. ¯e-
by to sprawdziæ, siêgn¹³em tutaj do dowodu oso-
bistego kolegi. Miejsce urodzenia jest w dowodzie
osobistym, pozycja „miejsce urodzenia” znajduje
siê na drugiej stronie dowodu osobistego. A tylko
te dane, które s¹ widoczne w dowodzie, mog¹ byæ
w tym samym dowodzie zapisane maszynowo – to
jest ¿elazna zasada. Nie mo¿e byæ zapisane nic ta-
kiego, o czym obywatel nie wie, ¿e znajduje siê
w dokumencie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
W zwi¹zku z tym otwieram dyskusjê.
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Do dyskusji jako pierwszy zapisa³ siê pan sena-
tor Ortyl.

Proszê bardzo.

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

strze!
Myœlê, ¿e trzeba siê te¿ tutaj podzieliæ uwag¹

czy spostrze¿eniem, ¿e ta ustawa mimo takiego
charakteru, mimo ¿e mamy do czynienia z tak¹
krótk¹ regulacj¹, tak niewielkich rozmiarów, ma
bardzo du¿o poprawek. Poprawek, które, co pod-
kreœlam, œwiadcz¹ o ma³ej starannoœci przygoto-
wania tego dokumentu, tej ustawy. Jest siedem-
naœcie poprawek, oczywiœcie w wiêkszoœci for-
malnych, redakcyjnych, a nie merytorycznych.
Panowie senatorowie Konopka i Wyrowiñski tak
lekko po tych poprawkach siê przeœlizgnêli, mó-
wi¹c, ¿e nie maj¹ one znacz¹cego ciê¿aru gatun-
kowego. Mo¿na siê z tym zgodziæ, ale oczywiœcie li-
czba jest tutaj znacz¹ca, a poza tym niektóre b³ê-
dy maj¹ czasem taki charakter, ¿e trzeba na to
zwróciæ uwagê. Ju¿ w Sejmie wyeliminowano po-
prawk¹ telegraf i dalekopis jako urz¹dzenia s³u-
¿¹ce do komunikacji miêdzy posiadaczem dowo-
du osobistego a urzêdem, który jest do tego w³a-
œciwy. Ktoœ mo¿e powiedzieæ, ¿e skoro jest zapisa-
ne, to czy bêdzie potrzebne, czy nie, to ju¿ mniej-
sza z tym. Ale, gdybyœmy tak rozumowali, to mo¿-
na by pozostawiæ tam jeszcze goñca czy pos³añca,
który te¿ móg³by te funkcje wype³niaæ. Na szczê-
œcie takiego zapisu nie by³o.

Myœlê, ¿e muszê te¿ skomentowaæ tutaj to, co
zrobi³ w ostatniej swojej wypowiedzi pan senator
Mariusz Witczak. Chwali³ rz¹d, gromi³ opozycjê,
i to gromi³ w taki sposób, który nie jest jasny, to
znaczy w taki, który nie mieœci siê w standardach
Senatu, jak myœlê. I teraz mam proœbê do pana
senatora Mariusza Witczaka i do panów senato-
rów z Platformy, aby zapowiadane ponad sto
czterdzieœci ustaw, przygotowywanych w bardzo
ekspresowym tempie, nie mia³o takiego charakte-
ru jak ten dokument i poprzednio omawiane do-
kumenty. Myœlê, ¿e nie chodzi o to, ¿eby tutaj biæ
rekordy co do liczby ustaw. Chyba zawsze chodzi
o to, ¿eby biæ rekordy w jakoœci i ¿eby przypadko-
wo nie przyczyniæ siê do tego, ¿eby pad³ rekord
w liczbie poprawek przypadaj¹cych na jedn¹
ustawê czy na jeden paragraf w danej ustawie.
O to bym siê zwraca³ szczególnie do pana senato-
ra Mariusza Witczaka, którego tutaj ju¿ nie ma.
I myœlê, ¿e…

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ale s³yszy wszyst-
ko.)

Tak to jest w zwyczaju. Mimo ¿e go nie ma, to je-
dnak to do niego dotrze, o to jestem spokojny.

I myœlê, ¿e bêdzie tego pilnowa³. Bêdzie to z po¿yt-
kiem dla naszej pracy, a tak¿e dla ca³ego procesu
ustawodawczego.

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

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
U progu XXI wieku jest rzecz¹ oczywist¹, wygo-

dn¹ i praktyczn¹ zarazem upowszechnienie infor-
matyzacji w mo¿liwie najwiêkszej iloœci dziedzin
¿ycia, tak¿e w administracji publicznej.

Na mocy omawianej dziœ nowelizacji podmioty
realizuj¹ce swoje zadania przez gromadzenie da-
nych osobowych bêd¹ mog³y na bie¿¹co weryfiko-
waæ gromadzone dane na podstawie zbioru PE-
SEL i ewidencji uniewa¿nionych dowodów osobi-
stych. Ustawa niniejsza precyzuje przepisy doty-
cz¹ce gromadzenia danych w zbiorach informaty-
cznych i zakres danych gromadzonych w ewiden-
cjach wydanych i uniewa¿nionych dowodów oso-
bistych, a przede wszystkim ustala zasady unie-
wa¿nienia tych¿e dowodów. Brak tych zasad
w dotychczasowych przepisach by³ wielkim nie-
dopatrzeniem, na co w wielu œrodowiskach zwra-
cano uwagê. Wymienione zmiany bez w¹tpienia
porz¹dkuj¹ informatyczne bazy gromadz¹ce dane
osobowe, co jest wielce po¿¹dane przez wszelkie
instytucje, które w swej dzia³alnoœci sprawdzaj¹
poprawnoœæ danych osobowych klientów.

Oportuniœci w¹tpi¹ w koniecznoœæ kontroli
planowanej i doraŸnej nad podmiotami maj¹cymi
dostêp do danych osobowych przez ministra
spraw wewnêtrznych, twierdz¹c, ¿e wystarczy
kontrola ze strony generalnego inspektora ochro-
ny danych. Jednak¿e wobec licznych obowi¹zków
GIODO, czyli tego generalnego inspektora, a tak-
¿e wobec faktu, ¿e bazy danych podlegaæ bêd¹
w³aœnie ministrowi spraw wewnêtrznych, celowe
wydaje siê przyznanie takich uprawnieñ kontrol-
nych szefowi MSWiA.

Opozycja w Sejmie podnosi³a równie¿, co anali-
zowa³em, stworzenie jednej wielkiej bazy danych,
nie zaœ, jak planuje ustawa, wiêkszej liczby baz
w województwach czy gminach, argumentuj¹c, ¿e
jest potrzeba koncentracji podstawowych danych
w jednym miejscu. Wszelako nale¿y stwierdziæ, ¿e
koncentracja tak du¿ej iloœci materia³ów zna-
cz¹co utrudni³aby dostêp do nich zainteresowa-
nym podmiotom. W bazach mniejszych jest to
o wiele ³atwiejsze.

Podnosi siê tak¿e kwestiê, czy osobom m³odym
nie nale¿y zmieniaæ czêœciej dowodów osobistych,
bowiem z uwagi na dane dotycz¹ce wzrostu,
o czym tu ju¿ by³a mowa, u m³odzie¿y szybko ule-
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gaj¹ one dezaktualizacji. Ustawa w znacznej mie-
rze odpowiada na to zagadnienie stwierdzaj¹c, ¿e
dokument tego typu zawiera wizerunek twarzy,
która nie zmienia siê tak znacznie. Poza tym nale-
¿y zwróciæ uwagê na koszty zbyt czêstych zmian
dokumentów to¿samoœci, które co jakiœ czas s¹
udoskonalane, a przez to ich wyrobienie kosztuje
coraz wiêcej.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, omawiana tu
ustawa spe³nia wiele po¿ytecznych celów, za-
pe³nia lukê prawn¹, a przede wszystkim uspra-
wnia dzia³ania w zakresie obs³ugi i gromadzenia
danych osobowych, dlatego zas³uguje, w moim
przekonaniu, na aprobatê Wysokiej Izby. Dziêku-
jê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zosta³ zg³oszony do protoko³u jeden wniosek

legislacyjny, przez senatora Wiatra.
I w tej sytuacji zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce siê ustosunko-

waæ do przedstawionych wniosków? Ja myœlê, ¿e
chyba na posiedzeniu komisji bêdzie sensowniej.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Piotr Stachañczyk:
Nie, Panie Marsza³ku, na posiedzeniu komisji.)

Tak jest.
Poniewa¿ zosta³ zg³oszony jeden wniosek

o charakterze legislacyjnym, a wnioski komisji
praw cz³owieka i komisji samorz¹du terytorialne-
go i administracji s¹ rozbie¿ne przynajmniej
w dwóch punktach, poproszê Komisjê Praw Cz³o-
wieka i Praworz¹dnoœci oraz Komisjê Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej o usto-
sunkowanie siê do przedstawionych wniosków
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
granicy pañstwowej oraz niektórych innych
ustaw. Tekst ustawy zawarty jest w drukach
nr 241 i do druku 241, a sprawozdanie komisji
w druku nr 241A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci, senatora Jacka Swakonia,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Jacek Swakoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci na

posiedzeniu w dniu 16 wrzeœnia rozpatrzy³a
uchwalon¹ przez Sejm w dniu 5 wrzeœnia ustawê

o zmianie ustawy o ochronie granicy pañstwowej
oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta stanowi
w znacznym stopniu implementacjê do prawa
krajowego przepisów Rozporz¹dzenia 863/2007
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca
2007 r., ustanawiaj¹cego mechanizm tworzenia
zespo³ów szybkiej interwencji na granicy. Jest to
mianowicie implementacja do ustawy o ochronie
granicy pañstwowej, ustawy o Stra¿y Granicznej
oraz ustawy o broni i amunicji.

Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady umo¿liwia pañstwom Unii Europejskiej
w sytuacji zagro¿enia masowym i nielegalnym na-
p³ywem obywateli pañstw trzecich ubieganie siê
o pomoc Europejskiej Agencji Zarz¹dzania
Wspó³prac¹ Operacyjn¹ na Zewnêtrznych Grani-
cach Pañstw Cz³onkowskich Unii Europejskiej,
tak zwanej agencji Frontex.

Zmiany w ustawie o ochronie granicy pañstwo-
wej wynikaj¹ miêdzy innymi z koniecznoœci
okreœlenia organu, który w imieniu Rzeczypospo-
litej Polskiej bêdzie wystêpowa³ do agencji Fron-
tex o oddelegowanie zespo³u szybkiej interwencji
do dzia³añ na granicy zewnêtrznej Rzeczypospoli-
tej, która jest jednoczeœnie granic¹ zewnêtrzn¹
Unii Europejskiej. Ustawa mówi, ¿e jest to mini-
ster w³aœciwy do spraw wewnêtrznych, który mo-
¿e wyst¹piæ do agencji Frontex na wniosek ko-
mendanta g³ównego Stra¿y Granicznej.

W ustawie o Stra¿y Granicznej wprowadzono
zaœ nowy rozdzia³, który okreœla tryb skierowa-
nia i s³u¿bê funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej
w zespo³ach szybkiej interwencji w zakresie, któ-
rego nie reguluje rozporz¹dzenie Parlamentu
Europejskiego, o jakim mówi³em. Komendant
g³ówny Stra¿y Granicznej okreœla sk³ad krajowej
rezerwy ekspertów, z której to rezerwy deleguje
w razie takiej koniecznoœci funkcjonariuszy do
wykonywania zadañ w ramach zespo³ów szyb-
kiej interwencji.

I wreszcie trzecia ustawa, ustawa o broni
i amunicji. Tutaj zmiana jest konsekwencj¹ wy-
³¹czenia spod jej dzia³ania broni i amunicji stano-
wi¹cych uzbrojenie funkcjonariuszy stra¿y grani-
cznych pañstw Unii Europejskiej, którzy wyko-
nuj¹ na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zadania
w ramach tych w³aœnie zespo³ów szybkiej inter-
wencji na granicy.

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, w trakcie
prac Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci do
omawianej ustawy zg³oszono trzy poprawki. Dwie
z nich maj¹ charakter doprecyzowuj¹cy, wynika-
j¹ z koniecznoœci zapewnienia ustawie spójnoœci
terminologicznej. Trzecia poprawka ma charakter
legislacyjny. Wszystkie te poprawki uzyska³y ak-
ceptacjê Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji. Komisja przyjê³a je bez dyskusji i je-
dnog³oœnie.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! W imieniu Ko-
misji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci rekomen-
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dujê Wysokiemu Senatowi podjêcie uchwa³y ak-
ceptuj¹cej zg³oszone przez komisjê poprawki do
ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy pañ-
stwowej oraz niektórych innych ustaw. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Zg³oszeñ nie widzê.

Wobec tego stwierdzam, ¿e projekt tej ustawy
zosta³ wniesiony jako projekt rz¹dowy. Do repre-
zentowania stanowiska rz¹du w toku prac parla-
mentarnych zosta³ upowa¿niony minister spraw
wewnêtrznych i administracji.

Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Sta-
chañczyk, pragnie zabraæ g³os w sprawie rozpa-
trywanej ustawy i przedstawiæ stanowisko rz¹du?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Nie, Panie Marsza³ku, ale gdyby po przedsta-

wieniu ustawy przez pana senatora sprawozdaw-
cê by³y pytania, to oczywiœcie odpowiem. Wydaje
siê, ¿e idea jest jasna i oczywiœcie rz¹d popiera
projekt, tak jak by³ przed³o¿ony, oraz poprawki,
które zosta³y ustalone na posiedzeniu komisji.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.

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

Proszê bardzo, pan senator Bender.

Senator Ryszard Bender:

Panie Ministrze, wieœæ gminna nios³a, by³o ta-
kie zaniepokojenie, ¿e w ochronie granic mog¹
braæ udzia³ przedstawiciele s³u¿b granicznych
czy te¿ formacji ró¿nych krajów Unii Europej-
skiej, miêdzy innymi, co drastyczne dla Polaków
chocia¿by ze wzglêdów historycznych, przedsta-

wiciele s³u¿b niemieckich. Czy ta ustawa dotyka
tej kwestii, czy nie?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, ustawa tej

kwestii nie dotyka. To, o czym pan mówi, to by³a
dyskusja, która toczy³a siê jakiœ czas temu na
temat ewentualnego stworzenia wspólnej euro-
pejskiej stra¿y granicznej. Ten pomys³ w chwili
obecnej nie jest ani omawiany, ani lansowany
w Unii Europejskiej. Tutaj, w tych przepisach,
chodzi o sytuacjê, kiedy to my, rz¹d polski, albo
jakikolwiek rz¹d kraju cz³onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej, w nadzwyczajnej sytuacji prosi agen-
cjê zarz¹dzania wspó³prac¹ operacyjn¹ na gra-
nicach, czyli tak zwan¹ agencjê Frontex, o skie-
rowanie funkcjonariuszy z innych krajów do
wsparcia, w œciœle okreœlonym czasie i na okreœ-
lonym odcinku granicy, dzia³añ w³aœciwych or-
ganów pañstwa. A wiêc tutaj najwa¿niejsze jest
to, ¿e inicjatywa musi zawsze wyjœæ ze strony
kraju, który chce zaprosiæ funkcjonariuszy z in-
nych pañstw.

(Senator Ryszard Bender: Panie Marsza³ku, ad
vocem, jeœli mo¿na. Ergo, mog¹ w tym uczestni-
czyæ chocia¿by przedstawiciele s³u¿b niemiec-
kich, jeœli strona polska tak zaproponuje.)

Ju¿ wyjaœniam. Je¿eli strona polska zwróci siê
do agencji Frontex o przys³anie funkcjonariuszy
celem wsparcia, a agencja Frontex uzna, ¿e wœród
ekspertów, których zg³osi³y kraje cz³onkowskie do
dzia³ania w tym trybie grup interwencyjnych, naj-
lepsi w tej sytuacji byliby eksperci niemieccy, to
mog¹ oni przyjechaæ i wykonywaæ swoje obowi¹z-
ki zgodnie z tymi przepisami.

(Senator Ryszard Bender: Lekko martwi¹ce, no
ale trudno.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Senator Meres, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Ja mam takie pytanie, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, w jakich konkretnych lub

ewentualnych przypadkach minister w³aœciwy do
spraw wewnêtrznych bêdzie móg³ wyst¹piæ do
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Europejskiej Agencji Zarz¹dzania Wspó³prac¹
Operacyjn¹ na Zewnêtrznych Granicach Pañstw
Cz³onkowskich Unii Europejskiej o oddelegowa-
nie na czas okreœlony na terytorium RP takiego
zespo³u szybkiej interwencji na granicy?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Je¿eli odnosimy siê do przepisów unijnych, to

mowa jest tam o tak zwanej nag³ej i wyj¹tkowej
presji, zw³aszcza w przypadku masowego nap³y-
wu obywateli pañstw trzecich usi³uj¹cych niele-
galnie przedostaæ siê na terytorium tego pañstwa
cz³onkowskiego, czyli chodzi tak naprawdê o sy-
tuacjê masowego nap³ywu nielegalnych migran-
tów próbuj¹cych przedostaæ siê przez granicê
pañstwa. Dziêkujê.

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

Senator Janina Fetliñska:
Mam pytanie do pana ministra. Czêsto s³yszy-

my w radio i w telewizji, ¿e na granicy wschodniej
s¹ du¿e kolejki i ¿e odprawa przebiega tam bardzo
powoli, czêsto w taki sposób, ¿e uw³acza godnoœci
obywateli, którzy tê granicê przekraczaj¹. Czy
w tej kwestii ta ustawa pomo¿e?

I drugie pytanie, czy rz¹d coœ robi w tej sytuacji,
¿eby usprawniæ ruch graniczny? Bo bezpieczeñ-
stwo i sprawny przep³yw osób chyba s¹ bardzo ze
sob¹ zwi¹zane. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Jeœli chodzi o odpowiedŸ na pytanie pierwsze, to

omawiana ustawa takiej problematyki nie dotyczy.
Jeœli chodzi o odpowiedŸ na pytanie drugie, ow-

szem, planowane s¹ inwestycje na przejœciach

granicznych na granicy wschodniej, planowane
te¿ jest w najbli¿szym czasie przyjêcie specjalnego
programu rozwoju tej granicy. Trwaj¹ rozmowy ze
stron¹ ukraiñsk¹ na temat przyspieszenia od-
praw, strona ukraiñska równie¿ rozbudowuje
swoje przejœcia graniczne. Wreszcie przewidywa-
ne jest wzmocnienie s³u¿by celnej na granicy, dla-
tego ¿e podstawowym elementem, który powodu-
je, ¿e mamy tam do czynienia z korkami czy kolej-
kami, nie jest kwestia odpraw prowadzonych
przez funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej, których
pracy ta ustawa dotyczy, tylko kwestia odpraw
celnych prowadzonych odnoœnie do samochodów
TIR, tych przewo¿¹cych towary. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie widzê zg³o-

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

pisa³ siê do g³osu, w zwi¹zku z tym dyskusjê za-
mykam.

Wnioski nie zosta³y zg³oszone.
Jedyne wnioski legislacyjne to wnioski komisji

praw cz³owieka.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

W tej chwili przystêpujemy do rozpatrzenia
punktu szóstego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo bankowe.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 237,
a sprawozdania komisji w drukach nr 237A
i 237B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci, senatora Wyrowiñskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pragnê w imieniu Komisji Praw Cz³owieka

i Praworz¹dnoœci z³o¿yæ pañstwu sprawozdanie
z uchwalonej przez Sejm w dniu 4 wrzeœnia bie-
¿¹cego roku ustawy o zmianie ustawy – Prawo
bankowe.

Komisja rozpatrywa³a uchwalon¹ przez Sejm
ustawê dnia 16 wrzeœnia. Proponuje siê w tej no-
welizacji trzy zmiany. Zacznê od najprostszej,
mianowicie generalnie idzie o to, aby organy œci-
gania mia³y szybszy dostêp do informacji, które
znajduj¹ siê w posiadaniu banków, a które mog¹
byæ istotne dla spraw prowadzonych w zwi¹zku
z okreœlonymi przestêpstwami. W zmianie trzeciej
proponuje siê, aby udostêpnianie tych danych
przez banki odbywa³o siê bez pobierania op³aty,
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czyli aby organy administracji publicznej, policja,
stra¿ miejska i inne, by³y informowane i to bez po-
bierania op³aty.

Teraz dwie zmiany zasadnicze. Pierwsza zmia-
na nadaje uprawnienie policji oraz stra¿y gminnej
czy miejskiej i innym organom uprawnionym do
prowadzenia postêpowania przygotowawczego
w sprawach o przestêpstwa lub czynnoœci wyjaœ-
niaj¹cych w sprawach o wykroczenia do uzyska-
nia informacji o u¿ytkownikach pojazdu wów-
czas, gdy pojazd jest przedmiotem umowy banko-
wej. Otó¿ potrzeba tej nowelizacji wynik³a z faktu,
¿e w maju roku 2006 S¹d Najwy¿szy wyrazi³ po-
gl¹d, i¿ w œwietle obecnie obowi¹zuj¹cych przepi-
sów bank nie mo¿e udzieliæ policji takich w³aœnie
informacji. Do informacji stanowi¹cych tajemni-
cê bankow¹ zaliczono w tym¿e orzeczeniu S¹du
Najwy¿szego informacjê o osobie u¿ytkuj¹cej po-
jazd, je¿eli stanowi on zabezpieczenie wierzytel-
noœci banku zwi¹zane z czynnoœci¹ bankow¹.
W tego typu sytuacji, Panie i Panowie Senatoro-
wie, w ewidencji pojazdów jako w³aœciciel auta fi-
guruje bank, co powoduje, ¿e organy œcigania ma-
j¹ bardzo ograniczone mo¿liwoœci dotarcia do
u¿ytkownika bêd¹cego sprawc¹ przestêpstwa lub
wykroczenia.

Chodzi równie¿ o to, zapomnia³em o tym powie-
dzieæ, ¿e istot¹ orzeczenia by³o, i¿ udostêpnianie
informacji jest niemo¿liwe w przypadku, kiedy
postêpowanie toczy siê w sprawach o wykrocze-
nie. A wiêc gdy fotoradar zarejestrowa³, ¿e samo-
chód przekracza prêdkoœæ, albo na przyk³ad
ukradziono benzynê na stacji benzynowej, co
w tej chwili, jak wiemy, jest powszechnie spotyka-
nym przestêpstwem, b¹dŸ ktoœ uciek³ z miejsca
kolizji drogowej – to s¹ jak gdyby te trzy najwa¿-
niejsze okolicznoœci, w postêpowaniu co do któ-
rych potrzebna jest tego typu informacja. Propo-
nowana nowelizacja nak³ada na bank obowi¹zek
udostêpnienia informacji o tym, kto stoi za umo-
w¹ u¿yczenia samochodu, leasingu itd.

Druga ze zmian, Szanowni Pañstwo, dotyczy
tego, co siê dzieje w ramach przestêpczoœci, po-
wiedzia³bym, elektronicznej czy, powiedzmy, na
polu elektronicznym, je¿eli chodzi o operacje
w bankomatach i w sieci elektronicznej, czyli e-
-bankowoœæ, mówi¹c w skrócie. W tej chwili,
w momencie kiedy tego rodzaju przestêpstwo za-
istnieje, tylko prokurator mo¿e siê zwracaæ do
banku o informacje. Proponowana nowelizacja
daje takie prawo równie¿ policji. Chodzi o to, ¿eby
jak najszybciej mieæ jak najwiêcej informacji
o osobie, która mo¿e ewentualnie uczestniczyæ
w tym procederze. Jak pañstwo wiecie, tutaj jest
szalony wyœcig miêdzy tymi, którzy kradn¹, a ty-
mi, którzy tworz¹ zabezpieczenia. Ten wyœcig
trwa ci¹gle, oczywiœcie nie chodzi tylko o dobiera-
nie siê do bankomatów. Te czasy, kiedy próbowa-

no siê do bankomatów dobieraæ z ³omem i jakimœ
tam palnikiem, ju¿ siê skoñczy³y, w tej chwili s¹
bardziej wyrafinowane metody. Chodzi równie¿
o to, ¿e przestêpstwa zwi¹zane z bankowoœci¹
odbywaj¹ siê w cyberprzestrzeni, w przestrzeni
elektronicznej. I zgodnie z odczuciem i doœwiad-
czeniem policji w innych krajach, tutaj tempo
dzia³ania jest najwa¿niejsze, st¹d potrzeba tej no-
welizacji.

Chcia³bym Wysok¹ Izbê poinformowaæ, ¿e ta
ustawa, te propozycje zmian nie budzi³y kontro-
wersji, one zosta³y przyjête jednomyœlnie. Rów-
nie¿ zainteresowane instytucje, to znaczy Komi-
sja Nadzoru Bankowego, Zwi¹zek Banków Pol-
skich itd., w zasadzie akceptowa³y te propozycje,
co prawda, tê ostatni¹ z bólem, dlatego, ¿e ona oz-
nacza mniej pieniêdzy, chocia¿… Ale generalnie
tutaj te¿ by³a zgoda, tak ¿e chcia³bym ¿eby rów-
nie¿ Wysoka Izba w taki sposób siê zachowa³a.
I w zwi¹zku z tym, w imieniu komisji proponujê
przyjêcie tej ustawy bez zmian.

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
I poproszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki

Narodowej, senatora Henryka WoŸniaka, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Henryk WoŸniak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Mój przedmówca, pan senator Wyrowiñski, ob-

szernie przedstawi³ nowelizacjê ustawy – Prawo
bankowe. Ja dodam, ¿e przed³o¿enie rz¹dowe,
które zosta³o przyjête przez Sejm 4 wrzeœnia, by³o
rozpatrywane na posiedzeniu Komisji Gospodar-
ki Narodowej w dniu 18 wrzeœnia. Zosta³o, po dys-
kusji, przyjête jednog³oœnie i z tak¹ rekomendacj¹
komisja wystêpuje do Wysokiej Izby.

Istot¹ przed³o¿enia jest zmiana, która ma na
celu umo¿liwiæ dostêp do danych bêd¹cych
przedmiotem tajemnicy bankowej innym orga-
nom, a nie tylko tym, które by³y uprawnione do tej
pory z mocy przepisów art. 105. Art. 105 ustawy –
Prawo bankowe w ust. 1 w pkcie 2 lit. b uprawnia,
miêdzy innymi, do ujawnienia danych stano-
wi¹cych tajemnicê bankow¹ s¹dowi lub prokura-
turze w zwi¹zku z tocz¹cym siê postêpowaniem
o przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe. Taka
sytuacja sprawia³a, ¿e czêsto, w³aœnie jeœli chodzi
o wykroczenia pope³niane przeciwko przepisom
kodeksu drogowego, tryb postêpowania, d³ugo-
trwa³e procedury powodowa³y przedawnienie siê
wykroczeñ. Wyst¹pienie policji do prokuratury
czêsto wyd³u¿a³o czas trwania procedury na tyle,
¿e trwa³o to znacznie d³u¿ej ni¿ trzydzieœci dni.
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Doskonale wiemy, jak wa¿ne jest dzisiaj ograni-
czenie przestêpstw i wykroczeñ przeciwko prawu
o ruchu drogowym.

Na mocy nowelizacji dostêp do tych informacji,
a chodzi o takie sytuacje, kiedy pojazd jest przed-
miotem umowy kredytowej lub leasingowej i jest
przew³aszczony, jest zabezpieczony na poczet
wierzytelnoœci bankowej przez przew³aszczenie,
w dowodach rejestracyjnych jest wpisany bank
czy te¿ instytucja leasinguj¹ca… Pan senator Wy-
rowiñski obszernie tê kwestiê przedstawi³.

Druga istotna nowelizacja dotyczy sytuacji,
kiedy tak¿e na mocy art. 106a w ust. 1 w razie za-
istnienia uzasadnienia podejrzenia, ¿e dzia³al-
noœæ banku jest wykorzystywana w celu ukrycia
dzia³añ przestêpczych lub dla celów maj¹cych
zwi¹zek z przestêpstwem innym ni¿ przestêp-
stwo, o którym mowa w art. 299 kodeksu karne-
go, lub akt terrorystyczny, bank zawiadamia
o tym prokuratora. Nowelizacja, która jest przed-
miotem przed³o¿enia rz¹dowego, rozszerza kata-
log podmiotów uprawnionych do dostêpu do da-
nych stanowi¹cych tajemnicê bankow¹ w³aœnie
o Policjê i inne organy w³aœciwe do prowadzenia
postêpowania przygotowawczego. To s¹ wa¿ne
zmiany, które usprawni¹ egzekucjê prawa.

A trzecia poprawka zwalnia z op³at organy wy-
stêpuj¹ce o ujawnienie danych stanowi¹cych ta-
jemnicê bankow¹.

W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej re-
komendujê przyjêcie bez zmian przedstawionego
projektu rz¹dowego. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
torów sprawozdawców.

Czy ktoœ…
(Senator Ryszard Bender: Czy mo¿na, Panie

Marsza³ku?)
Proszê bardzo, pan senator Bender.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku, pragnê zapytaæ pana senato-

ra Jana Wyrowiñskiego, czy rzeczywiœcie nikt
w czasie obrad komisji nie podniós³ problemu
zbyt szerokiego dostêpu do tajemnicy bankowej.
Przecie¿ wiemy, ¿e dzisiaj wiele firm z kraju ucie-
ka do banków zagranicznych, bo u nas nastêpuje
rozwodnienie prawa bankowego, jak w ¿adnym
innym kraju.

I teraz idzie o dostêp policji do informacji. Ja ro-
zumiem, ¿e przy jakichœ przestêpstwach, ale przy
wykroczeniach? Pan senator mówi³, ¿e przy kolizji

samochodów ma do tego prawo nawet stra¿ miej-
ska. Przecie¿ stra¿ miejska niebawem uzyska
kompetencje równe kompetencjom Policji, jeœli
nie wy¿sze. Ona zajmuje siê g³ównie blokowaniem
aut i bêdzie, prawda, z tego korzysta³a, ¿eby blo-
kowaæ ko³a aut ustawionych nie tak, jak by chcia-
³a. I dawanie stra¿y miejskiej mo¿liwoœci, ¿eby
wystêpowa³a do banku i bank ³ama³ tajemnic¹
bankow¹, to ju¿ jest naprawdê za du¿e ¿¹danie.
I oczywiœcie jedyne, co w tym wszystkim jest
w pe³ni zasadne, to zapis, ¿e te informacje bank
przekaza³by bez pobierania prowizji. Bo bank jest
bogaty, a nasze pañstwo œrednio zamo¿ne. Tak
wiêc ja bym absolutnie wy³¹czy³ stra¿ miejsk¹ czy
stra¿ gminn¹. Drodzy Pañstwo, przecie¿ to wo³a
o larum. Skoñczy³em.

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

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Senatorze, Panie Marsza³ku, otó¿ je¿eli

chodzi o sprawê ucieczki kapita³u z Polski, to ona
wcale nie jest spowodowana jak¹œ nieufnoœci¹ do
naszego systemu bankowego czy nieszczelnoœci¹,
je¿eli chodzi o dostêp do tajemnicy bankowej. Ona
ma inne powody, g³ównie, jak s¹dzê, wynikaj¹ce
z dosyæ wysokich podatków, które w dalszym
ci¹gu niestety w naszym kraju panuj¹, i ja tego
z tajemnic¹ bankow¹ bym w ogóle nie wi¹za³.

Je¿eli chodzi o kwestiê…
(Senator Ryszard Bender: Stra¿y miejskiej.)
…Stra¿y miejskiej, to ja powiedzia³em, ¿e cho-

dzi o kolizjê w momencie, kiedy nast¹pi³a uciecz-
ka z miejsca wypadku, prawda? Czyli to jest po-
wa¿na sprawa i najprawdopodobniej zajmowaæ
siê tym bêdzie policja, a nie stra¿ miejska.

(Senator Ryszard Bender: Ale mówi³ pan o stra-
¿y miejskiej, Panie Senatorze, i gminnej.)

Tak, tak, ale je¿eli chodzi o kwestiê przestêp-
stwa przeciwko ruchowi drogowemu, czyli na
przyk³ad przekroczenia prêdkoœci, to w tej chwili
równie¿ stra¿e maj¹ fotoradary, przynajmniej
w bogatszych miastach, prawda? I tego typu mo¿-
liwoœæ, jak s¹dzê, u³atwi œciganie tych, którzy po-
pe³nili przestêpstwo wykroczenia. Ja tutaj bym
tego dostêpu nie blokowa³. I s¹dzê, ¿e procedury,
które bêd¹ obowi¹zywa³y, przede wszystkim ze
strony banków, bêd¹ na tyle szczelne, ¿e ta infor-
macja bêdzie trafia³a w sposób w³aœciwy do tych,
którzy jej za¿¹daj¹.

Chcia³bym tylko przypomnieæ, ¿e z tego powo-
du, ¿e by³a decyzja S¹du Najwy¿szego, uniemo¿li-
wiaj¹ca dostêp do tajemnicy bankowej w takich
sytuacjach, w roku 2007, bodaj¿e… Tak, Panie
Ministrze? Jeœli siê nie mylê, oko³o oœmiuset po-
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stêpowañ tocz¹cych siê w zwi¹zku z tego typu po-
wa¿nymi wykroczeniami musia³o zostaæ po pro-
stu przerwanych. Powtarzam, chodzi o powa¿ne
wykroczenia. Tak ¿e wydaje mi siê, ¿e to jest na-
prawdê zasadniczy powód, aby nowelizacja w tym
zakresie nast¹pi³a.

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

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Doceniaj¹c inicjatywê rz¹dow¹, a tak¿e wysi³ek

senatorów sprawozdawców, senatora Wyrowiñ-
skiego i senatora WoŸniaka, chcia³bym siê po-
dzieliæ w¹tpliwoœciami, które w czêœci pokrywaj¹
siê z w¹tpliwoœciami senatora Bendera.

Po pierwsze, czy my przypadkiem nie ulegnie-
my jakiemuœ szaleñstwu zwi¹zanemu z nadmier-
n¹ liczb¹ tych zapytañ, jeœli przyjmujemy, ¿e te in-
formacje bêd¹ udzielane bez pobierania op³at?
Czy tutaj nie bêdzie zalewu?

Druga moja w¹tpliwoœæ dotyczy interpretacji
tajemnicy bankowej. Bardzo siê bojê… Ja wiem,
¿e s¹ okreœlone przepisy, które to reguluj¹, ale czy
tu te¿ nie ulegniemy jakiemuœ szaleñstwu?

I trzecia moja w¹tpliwoœæ dotyczy tego, ¿e dzie-
limy pojazdy na te, które stanowi¹ w³asnoœæ ban-
ku, i te, które nie stanowi¹ w³asnoœci banku. Czy
w zwi¹zku z tym nie bêdzie dwóch trybów za³at-
wienia spraw: szybszego dla pojazdów stano-
wi¹cych w³asnoœæ banku i ci¹gn¹cego siê bez
koñca dla tych samochodów, które w³asnoœci¹
banku nie s¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:

Myœlê, ¿e nie ma, Panie Senatorze, takiego nie-
bezpieczeñstwa, by powstawa³y równolegle dwa
tryby czy te¿ by jeden tryb by³ bardziej uprzywile-
jowany w stosunku do drugiego. Ale istotnie ka¿-
dy przepis, który zwalnia z ponoszenia op³at, jest
przepisem wymagaj¹cym wielkiej rozwagi, bo
przecie¿ ka¿da czynnoœæ o charakterze admini-
stracyjnym wymaga nak³adu œrodków i jest
zwi¹zana z ponoszeniem kosztów. Ten przepis
zwalniaj¹cy z op³at jest w interesie Skarbu Pañ-
stwa, bo postêpowania w zakresie przestêpstw
i wykroczeñ z zasady prowadz¹ organy pañstwo-

we i brak zwolnienia obci¹¿a³by oczywiœcie admi-
nistracjê rz¹dow¹, te organy.

Co do szczelnoœci procedur przekazywania
danych stanowi¹cych tajemnicê bankow¹, myœ-
lê, ¿e nie ma obaw. Wszystkie banki s¹ pod nad-
zorem Komisji Nadzoru Finansowego i procedu-
ry szczelnoœci systemów bankowych s¹ bardzo
wnikliwie monitorowane, zreszt¹ w samych
bankach tak¿e s¹ procedury chroni¹ce tajemni-
ce bankowe. Chodzi o sprawnoœæ postêpowania,
o to, by przestêpstwa i wykroczenia siê nie
przedawnia³y, by organy – nie tylko, jak dotych-
czas, prokuratura i s¹d – mia³y dostêp do da-
nych, które pozwol¹ œcigaæ przestêpców, zw³a-
szcza tych dokonuj¹cych wykroczeñ w ruchu
drogowym, których skutki czêsto s¹ tragiczne.
Mamy okazjê przekonywaæ siê o tym ka¿dego
dnia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Proszê bardzo, pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo.
Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy.

Czy dyskutowano nad tym, ¿e w rzeczywistoœci
³atwy dostêp do danych bankowych mo¿e spowo-
dowaæ ucieczkê polskich przedsiêbiorców, na
przyk³ad, do zagranicznych banków, gdzie takie
dane w ogóle s¹ niedostêpne?

Senator Henryk WoŸniak:
Myœlê, ¿e jeœli siê wczytamy w zakres noweliza-

cji prawa bankowego, to uœwiadomimy sobie, ¿e
przedmiotem rozszerzenia listy organów upra-
wnionych do dostêpu do informacji chronionej
przez prawo bankowe jako tajemnica bankowa
nie s¹ dane przedsiêbiorców, tylko dane…

(Senator Janina Fetliñska: Osób fizycznych.)
Tak, dane osób fizycznych, które za œrodki po-

chodz¹ce z kredytu bankowego lub leasingu za-
kupuj¹ pojazdy i te pojazdy s¹ przew³aszczane na
poczet w³aœnie wierzytelnoœci bankowej, czy lea-
singowej. A wiêc de facto to nie dotyczy dzia³alno-
œci gospodarczej. Prozaicznie rzecz bior¹c, jeœli
nie jesteœmy w³aœcicielami samochodu przew³a-
szczonego na przyk³ad przez bank, to nasze dane
s¹ jawne, a wiêc tutaj myœlê, ¿e nie ma takiego
niebezpieczeñstwa, nie ma takiego zagro¿enia, by
nowelizacja mog³a szkodziæ interesom podmiotów
gospodarczych.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej
byli obecni przedstawiciele Zwi¹zku Banków Pol-
skich, jak równie¿ Komisji Nadzoru Finansowego,
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i oni opiniowali pozytywnie tê zmianê. Wprawdzie
konfederacja Lewiatan mia³a zastrze¿enia w³aœ-
nie co do zwolnienia z op³at, ale có¿, taka jest rola
konfederacji Lewiatan, która wystêpuje w intere-
sie przedsiêbiorców prywatnych. My tutaj musi-
my natomiast wa¿yæ interes przedsiêbiorstwa
bankowego, interes Skarbu Pañstwa i myœlê, ¿e
rz¹d wywa¿y³ te proporcje w³aœciwie. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Skoro nie ma wiêcej pytañ, to chcia³bym powie-

dzieæ, ¿e projekt ustawy zosta³ wniesiony jako
projekt rz¹dowy. Do reprezentowania stanowiska
rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upo-
wa¿niony minister spraw wewnêtrznych i admini-
stracji.

Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Panie Marsza³ku!
Po tak wnikliwej dyskusji pragnê jedynie po-

twierdziæ, ¿e jeœli chodzi o przekazywanie danych
dla potrzeb postêpowañ w sprawie o wykroczenia,
w grê wchodz¹ tutaj wy³¹cznie takie dane jak:
imiê, nazwisko i adres osoby, która posiada po-
jazd w leasingu lub która wziê³a kredyt, a nie o ¿a-
dne inne dane objête tajemnic¹ bankow¹. Chodzi
tylko o zidentyfikowanie osoby, która ma w swoim
posiadaniu dany pojazd. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jakieœ pytania do pana ministra?
Chêtnych do zadawania pytañ nie widzê.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

pisa³ siê do g³osu, w zwi¹zku z tym dyskusjê za-
mykam.

Nie przedstawiono równie¿ ¿adnych dodatko-
wych wniosków legislacyjnych, wobec tego infor-
mujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej
ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 236,
a sprawozdanie komisji w druku nr 236A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej, senatora Mieczys³awa Augustyna,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Jest to od dawna oczekiwana nowelizacja usta-

wy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych z roku 1998.

Do roku 1990 pracodawcy nie byli zobowi¹zani
do przechowywania akt dotycz¹cych zatrudnie-
nia i wysokoœci zarobków d³u¿ej ni¿ dwanaœcie
lat. Spowodowa³o to tak¹ sytuacjê, ¿e w momen-
cie, kiedy w systemie emerytalnym zaczêliœmy li-
czyæ pieni¹dze i uzale¿niaæ wysokoœæ emerytury
od udowodnienia okresów sk³adkowych, nie-
sk³adkowych i wysokoœci zarobków, w³aœciwie od
roku 1978 nie by³o gwarancji, ¿e istniej¹ doku-
menty poœwiadczaj¹ce stan faktyczny. I rzeczywi-
œcie, po wielu latach tego rodzaju dawne zanie-
dbanie dotknê³o pewn¹ grupê emerytów i renci-
stów, którzy nie s¹ w stanie dzisiaj udokumento-
waæ niczego wiêcej poza faktem, ¿e pracowali
przed rokiem 1978, a dokumentów w zwi¹zku
z wczeœniej obowi¹zuj¹cym prawem nie mo¿na
ju¿ dziœ odnaleŸæ. Przez wiele lat niestety przyjmo-
wano, ¿e przychód za ten czas wynosi³ zero z³o-
tych, co by³o ewidentnie krzywdz¹ce dla tej grupy
osób w sytuacji absolutnie przez nich niezawinio-
nej. Naprawiamy ten b³¹d, nowelizuj¹c w³aœnie tê
ustawê, i dajemy wreszcie szansê na to, a¿eby nie-
udowodnione okresy by³y liczone do wysokoœci
wymiaru sk³adek w formie minimalnego wyna-
grodzenia za pracê w tamtych okresach.

Dotyczy to tak¿e tych, którzy maj¹ ju¿ przyzna-
ne renty i emerytury, ale znaleŸli siê w takiej sytua-
cji, ¿e mieli zaliczane zerowe przychody. Teraz bê-
d¹ oni mogli w ci¹gu dwunastu miesiêcy wniosko-
waæ o przeliczenie ostatnio naliczonej renty, eme-
rytury z uwzglêdnieniem okresu, który bêdzie li-
czony wed³ug najni¿szego wynagrodzenia.

Ze wzglêdu na to, ¿e ustawa jest w swoich zapi-
sach prosta i ¿e wszyscy parlamentarzyœci, wszy-
stkie kluby popieraj¹ to, aby naprawiæ tê ewiden-
tn¹ krzywdê, której dozna³y niektóre grupy osób
korzystaj¹cych z ubezpieczenia emerytalno-ren-
towego, ustawa ta przesz³a bez powa¿nych kon-
trowersji przez Sejm. W Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej Senatu równie¿ nie wniesiono ¿a-
dnych poprawek, wnioskuj¹c o to, a¿eby Wysoka
Izba równie¿ przyjê³a ustawê bez zmian. Dziêkujê
bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

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

Wobec tego dziêkujê panu senatorowi.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony jako pro-

jekt poselski. Do reprezentowania stanowiska
rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upo-
wa¿niony minister pracy i polityki spo³ecznej.
Przedstawicielem ministra jest podsekretarz sta-
nu, pani Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak.

Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Tak.)

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senato-

rowie!
Jak powiedzia³ pan przewodnicz¹cy Augustyn,

jest to ustawa eliminuj¹ca pewne rozwi¹zania,
które rzeczywiœcie nie by³y do koñca sprawiedli-
we, je¿eli chodzi o sposób obliczania emerytur
osób, które udowodni³y, ¿e pracowa³y, ale nie
mog³y pokazaæ swych zarobków. Dlatego te¿ rz¹d
w swoim stanowisku uznaje, ¿e projekt zas³uguje
na wnikliwe rozpatrzenie i na poparcie, ale wska-
zuje, ¿e wszak¿e oznacza zwiêkszenie wydatków
Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych na emerytu-
ry i renty. To zwiêkszenie zwi¹zane jest z faktem,
¿e te osoby pracuj¹c faktycznie p³aci³y sk³adki
i zas³uguj¹ na to, a¿eby ich emerytury uwzglê-
dnia³y poziom minimalnego wynagrodzenia, któ-
re za ten okres bêdzie zaliczone. To tyle, dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zadaæ pytanie?
Proszê bardzo, pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Jeszczechwilêpani¹pomêczymy, takkróciutko.
Chcia³bym zapytaæ o tak¹ sprawê: czy mamy

szacunki, jaka to bêdzie wielkoœæ, jakie to bêdzie
obci¹¿enie dla bud¿etu?

I drugie pytanie, takie trochê porz¹dkowe.
Czy jest mo¿liwoœæ, jeœli komuœ zostanie nali-
czone œwiadczenie wed³ug tych zasad, o któ-
rych pañstwo mówicie, a póŸniej gdzieœ w ar-
chiwach siê znajdzie i dotrze… Te wszystkie do-
kumenty teraz tak kr¹¿¹ i zdarzaj¹ siê ró¿ne
przypadki. To dotyczy mojej grupy wiekowej,
wiêc z ró¿nymi przypadkami siê zetkn¹³em. Czy
wtedy istnieje mo¿liwoœæ ponownego przelicze-
nia? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Je¿eli chodzi o skutki bud¿etowe tej ustawy, to

wed³ug szacunków Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³e-
cznych w skali roku mog¹ wynosiæ one oko³o
450 milionów z³. To jest maksymalne obci¹¿enie,
gdybyœmy od razu, od stycznia, wszystkim oso-
bom naliczyli emerytury w wiêkszej kwocie. Oczy-
wiœcie bazujemy na szacunkach, bo dok³adnie
trudno jest okreœliæ liczbê osób, które bêd¹ mog³y
skorzystaæ z tego rozwi¹zania.

Ustawa o emeryturach i rentach przewiduje
mo¿liwoœæ przeliczenia œwiadczenia za ka¿dym
razem, kiedy pojawi¹ siê nowe dowody czy nowe
fakty, które maj¹ wp³yw na wysokoœæ tej emerytu-
ry. Krótko mówi¹c, je¿eli zajdzie sytuacja, o której
mówi³ pan senator, to wtedy ZUS oczywiœcie prze-
liczy emeryturê, uwzglêdniaj¹c rzeczywiste wyna-
grodzenie, rzeczywiste zarobki, które taka osoba
przedstawi.

Senator
Zbigniew Romaszewski:
Pani Minister, ja pójdê w tym samym kierunku.

Czy s¹ policzone, oszacowane straty spo³eczeñ-
stwa, je¿eliby policzyæ to na podstawie œredniej
p³acy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Takich szacunków nie robiliœmy, ale je¿eli mi-

nimalne wynagrodzenie wynosi 40% przeciêtne-
go, to automatycznie oznacza to, ¿e te skutki by³y-
by, szacunkowo rzecz bior¹c, dwuipó³krotnie wy-
¿sze ni¿ te, które przedstawi³am.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Czyli
i tak, i tak spo³eczeñstwo jest mniej wiêcej 1 mi-
liard 200 milionów z³ do ty³u.)
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Przeciêtna podstawa wymiaru sk³adek jest po-
ni¿ej przeciêtnego wynagrodzenia. Tak ¿e trzeba
te¿ pamiêtaæ o tym, ¿e miara zwi¹zana z przeciêt-
nym wynagrodzeniem nie do koñca odzwierciedla
to, od jakiej kwoty sk³adki s¹ p³acone. Trzeba na
to te¿ popatrzeæ z tego punktu widzenia.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa jeszcze ma jakieœ pytania?

Nie.
Dziêkujê bardzo.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Do dyskusji zg³osili siê pan senator Bender

i pan senator Sidorowicz.
Proszê bardzo, pan senator Bender.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
W kwietniu 2006 r., w czasie poprzedniej ka-

dencji naszego Senatu, zwróci³em siê do mini-
stra edukacji narodowej z zapytaniem, jak roz-
wi¹zaæ sprawê emerytur dla czêœci duchowieñ-
stwa. Rzecz polega na tym, ¿e duchowni, którzy
w minionym okresie prowadzili katechezê w tak
zwanych punktach rejestrowanych przez rz¹d,
uzyskiwali prawo do emerytury, prawo do jakie-
goœ rycza³tu, legitymacje kolejowe i szereg in-
nych przywilejów. Ci, którzy tych punktów nie
rejestrowali – a wielki prymas Polski, Stefan Wy-
szyñski, prosi³, ¿eby takich punktów nie reje-
strowaæ, bo to narusza³o wolnoœæ Koœcio³a – tych
uprawnieñ nie uzyskiwali. Teraz zbli¿yli siê do
emerytury i okazuje siê, ¿e nie mog¹ uzyskaæ
emerytury z Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Nie mog¹ uzyskaæ emerytury, bo nie mieli nali-
czeñ sk³adkowych, w przeciwieñstwie do tych
duchownych, którym je naliczano, bo mieli reje-
strowane punkty. Urz¹d do SprawWyznañ, czy
jakaœ inna peerelowska instytucja, nalicza³a im
te sk³adki.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Tutaj w³aœciwie po³owicznie zosta³o to za³at-
wione. Bolejê, ¿e w akcie prawnym, który obecnie
rozpatrujemy, tej kwestii nie wyjaœniono. Podob-
no czêœæ duchownych – to by³o gdzieœ pó³ na pó³ –
która zachowa³a postawê niezale¿n¹, lojaln¹
wzglêdem ksiêdza prymasa Stefana Wyszyñskie-
go, dzisiaj otrzymuje jakimiœ bocznymi torami ja-
k¹œ pomoc spo³eczn¹, ale trudno mi powiedzieæ.
Warto by³oby, Pani Minister, to sprawdziæ. Mini-
ster, czy ktoœ, kto w imieniu ministra odpowiada³
na moje oœwiadczenie, stwierdzi³, ¿e na podstawie
wyroku S¹du Najwy¿szego mo¿na siê ubiegaæ, ¿e-

by ZUS przyzna³ emeryturê. Mimo nienaliczania
sk³adek mo¿na siê o ni¹ ubiegaæ. Wiem, ¿e w tej
chwili tylko w jednym województwie jeden z kap-
³anów uzyska³ zrozumienie w Zak³adzie Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych i uzyska³ tê emeryturê. Inni po-
dobno otrzymuj¹ jakieœ wsparcie – podobne czy
takie samo jak ci wspomniani kap³ani, którzy re-
jestrowali punkty – z funduszu koœcielnego czy
z jakichœ innych instytucji publicznych czy pañ-
stwowych. By³oby dobrze, gdyby ministerstwo
mog³o to w jakiœ sposób wyjaœniæ. Dlaczego ci,
którzy zachowali nale¿yt¹ postawê, maj¹ dzisiaj
w sposób utrudniony, poœredni, uzyskiwaæ eme-
ryturê, a ci, którzy ulegali presji, którzy byli po-
datni na dzia³ania komunistycznych krêgów w³a-
dzy, maj¹ normalnie naliczone, zusowskie emery-
tury? Czy nie mo¿na by³oby póŸniej, przy odpo-
wiedniej interpretacji, zaliczyæ tych lat niesk³ad-
kowych owym duchownym? Polecam problem –
to by³o w moim wyst¹pieniu z dnia 16 kwietnia
i w odpowiedzi ministra edukacji narodowej czy
te¿ jego przedstawiciela z dnia 29 listopada
2006 r. – ³askawej uwadze pana ministra i mini-
sterstwa. Skoñczy³em, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora W³adys³awa Sidoro-

wicza.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Pani Marsza³ek! Pani Minister! Wysoki Sena-

cie!
Materia ustawy dotyka spraw, z którymi ze-

tkn¹³em siê w ramach swych dy¿urów senator-
skich, zreszt¹ pewnie nie tylko ja, i tak¿e w pracy
dyrektora. Czêsto bywa³o tak, ¿e w okresie rozli-
czeniowym by³a dziura, brak dokumentacji. I ten
ewidentnie korzystny przepis pozwala osobom,
które ubiegaj¹ siê o emerytury i renty, uzyskaæ
godziwsze pieni¹dze. Bardzo siê cieszê, ¿e jest to
nasza inicjatywa. Ona jeszcze raz podkreœla, ¿e
wszelkie podzia³y tworzone na potrzeby wojny
politycznej rozbijaj¹ siê o konkrety, a tym kon-
kretem jest fakt, ¿e du¿a grupa ludzi skorzysta
z przyjêtej regulacji. Tak ¿e bardzo siê cieszê, ¿e
mo¿emy uchwaliæ tego rodzaju akt. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Nikt wiêcej z pañstwa senatorów nie zapisa³ siê

do g³osu.
Zamykam dyskusjê.
Nie by³o wniosków o charakterze legislacyj-

nym.
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Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przypominam, jeœli ktoœ z pañstwa senatorów
by siê zdziwi³, ¿e omijamy ten punkt, ¿e punkt ós-
my zosta³ przeniesiony na jutro.

(G³os z sali: Wiemy.)
Dlatego tylko przypominam.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fi-
zycznej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 239,
a sprawozdanie komisji w druku nr 239A.

Na mównicê wchodzi pan senator Józef Ber-
gier, który przedstawi sprawozdanie komisji.

Senator Józef Bergier:
Pani Marsza³ek! Kole¿anki i Koledzy Senatoro-

wie!
Mam okazjê przedstawiæ w imieniu senackiej

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu uwagi do usta-
wy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. Uwagi
dotycz¹ jednej kwestii: œwiadczeñ pieniê¿nych dla
sportowców bior¹cych udzia³ w igrzyskach parao-
limpijskich. Chcia³bym pañstwu przypomnieæ, ¿e
przed blisko dziesiêcioma laty Polska jako jedno
z pierwszych pañstw w Europie wprowadzi³a
œwiadczenia pieniê¿ne dla sportowców. Wówczas
podawano, ¿e w Europie uczyni³y to tylko dwa
kraje: Polska i Wêgry. Po kilku latach znowu jako
jedni z pierwszych wprowadziliœmy œwiadczenia
pieniê¿ne dla sportowców niepe³nosprawnych,
tych, którzy zdobyli co najmniej jeden medal na
igrzyskach paraolimpijskich. Ale ¿ycie jest bogate
i pojawi³y siê dyskusje dotycz¹ce zdobywców me-
dali tak¿e na zawodach miêdzynarodowych, któ-
re nie by³y w programie igrzysk paraolimpij-
skich, bo ten rodzaj rywalizacji sportowej dopiero
siê rodzi³.

Jakie zmiany w zapisach odnosz¹cych siê do
œwiadczeñ pieniê¿nych dla sportowców nie-
pe³nosprawnych przedstawia komisja? Otó¿ ko-
misja proponuje, ¿eby w art. 1 w lit. a, w ust. 1a
pkt 1 skreœliæ wyrazy: „pod warunkiem, ¿e w da-
nej konkurencji startowa³o co najmniej cztery
zespo³y albo szeœciu zawodników reprezentu-
j¹cych co najmniej cztery kraje”. Propozycja ta-
kiego zapisu nie uwzglêdnia warunków œcis³ej
rywalizacji, w której bra³aby udzia³ odpowiednia
grupa uczestników, która by stwarza³a warunki
do rywalizacji. Bo mo¿e byæ tak, ¿e w danej kon-
kurencji startuje trzech sportowców – musimy
pamiêtaæ, ¿e czêsto tak siê zdarza – i ka¿dy z nich
zdobywa medal. Tym samym ka¿dy bêdzie móg³
otrzymaæ œwiadczenia pieniê¿ne. To jest pier-
wsza poprawka.

Druga poprawka jest bardzo drobna. Proponu-
je siê, ¿eby w art. 1 lit. b, w pkcie 1a po wyrazie
„sportowych” dodaæ wyraz „osób”, ¿eby zapis by³
bardziej komunikatywny.

Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo! Poprawka
trzecia, dotycz¹ca art. 1 lit. b, pktu 1a, podobnie
skreœla zapis w brzmieniu: „pod warunkiem, ¿e
w danej konkurencji startowa³o co najmniej czte-
ry osoby oraz szeœciu zawodników reprezentu-
j¹cych co najmniej cztery kraje”. Ta poprawka jest
powtórzona, gdy¿ dotyczy sportowców g³uchych,
którzy osi¹gali sukcesy sportowe, zdobywaj¹c
medale, przed rokiem 2001.

Poprawka czwarta jest konsekwencj¹ zapisów
szczególnie poprawek pierwszej i trzeciej. Zmie-
nia³aby odniesienie siê do jednego z zapisów,
a wiêc eliminowa³aby ust. 2a. Skutkowa³oby to
tym, ¿e minister nie wymienia³by w drodze rozpo-
rz¹dzenia zawodów sportowych, które by pozwa-
la³y sportowcom niepe³nosprawnym uzyskiwaæ
œwiadczenia pieniê¿ne.

W imieniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu rekomendujê przyjêcie tych poprawek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Senatorem sprawozdawc¹ by³ pan senator Jó-

zef Bergier. Bardzo proszê nie odchodziæ, bo byæ
mo¿e s¹ pytania do pana senatora. Nie ma zg³o-
szeñ. Nikt z pañstwa senatorów…

(Senator Kazimierz Wiatr: Ja siê zg³aszam.)
Bardzo proszê, pan senator Wiatr.
Proszê uprzejmie, Panie Senatorze Sprawo-

zdawco, tutaj…
(Senator Józef Bergier: Do pytania?)
(Senator Kazimierz Wiatr: Nie, ja chcia³em siê

zg³osiæ do dyskusji. Przepraszam bardzo.)
Pytam w tej chwili o pytania.
Czy s¹ pytania? Pytañ nie ma. Dziêkujê bardzo.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony jako pro-

jekt poselski. Do prezentowania stanowiska
rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upo-
wa¿niony minister sportu i turystyki.

Czy jest przedstawiciel rz¹du? Tak, jest sekre-
tarz stanu, pan Zbigniew Pacelt, i chce zabraæ
g³os. Przede wszystkim witamy.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Zbigniew Pacelt:
Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Problem œwiadczeñ finansowych dla osób nie-

pe³nosprawnych jest bardzo wa¿ki, trudny do roz-
strzygniêcia, o czym mo¿e œwiadczy fakt, ¿e przez
tyle czasu nie znalaz³ siê na etapie finalnym.

Szanowni Pañstwo! Do poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach dla
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osób niepe³nosprawnych jako rz¹d ustosunko-
waliœmy siê negatywnie i podtrzymujemy swoje
stanowisko. Igrzyska paraolimpijskie swoj¹
nazwê oficjalnie przyjê³y po powstaniu w 1989 r.
Miêdzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego.
Wczeœniej odbywa³y siê imprezy œwiatowe dla
osób niepe³nosprawnych i one nosi³y bardzo ró¿-
norodne nazwy, miêdzy innymi – i trzeba to jasno
i precyzyjnie powiedzieæ – kilka z nich nosi³o rów-
nie¿ nazwê paraolimpiad. W ka¿dym razie by³o to
bardzo ró¿norodne nazewnictwo. Sejmowa Komi-
sja Kultury Fizycznej i Sportu posz³a w kierunku
wprowadzenia zasady wspó³zawodnictwa, rywali-
zacji i konkurencyjnoœci, co w sporcie jest podsta-
wowym zadaniem. Chcia³bym poinformowaæ Wy-
soki Senat, ¿e na zimowych igrzyskach sprzed
w³aœnie tamtego okresu, gdy jeszcze nie by³o ko-
mitetu paraolimpijskiego, w wielu przypadkach,
i podam konkretne liczby, nie by³o tej rywalizacji.
W zawodach zimowych mia³y miejsce trzy przy-
padki, gdy startowa³o dwóch zawodników. Trzech
zawodników startowa³o w jedenastu przypad-
kach. Jeœli chodzi o letnie igrzyska, to by³y dwa
przypadki, ¿e startowa³ jeden zawodnik, czterna-
œcie przypadków, gdy w konkurencji startowa³o
tylko dwóch zawodników i dwadzieœcia cztery
przypadki, gdy startowa³o tylko trzech zawodni-
ków. Tak ¿e tutaj nie by³o mowy o ¿adnej konku-
rencyjnoœci. Dlatego jako rz¹d uznaliœmy, ¿e na-
sza opinia bêdzie negatywna, i podtrzymujemy to
stanowisko. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Proszê jeszcze zostaæ, Panie Ministrze.
Czy ktoœ z pañstwa ma pytanie do pana mini-

stra?
Pan senator Jurcewicz, proszê.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Ja mam pyta-

nie nastêpuj¹cej treœci. Bior¹c pod uwagê propo-
zycjê poprawki komisji senackiej, ilu osób by to
dotyczy³o? I jakie by³yby koszty finansowe, gdyby
przyj¹æ propozycjê dotycz¹c¹ osób, których liczbê
pan wymieni, w stosunku rocznym? O jakich pie-
ni¹¿kach mówimy? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Widzê, ¿e pan minister usiad³ w pierwszym rzê-

dzie. Mo¿e jeszcze ewentualnie odpowie na inne
pytania, jeœli takowe bêd¹.

Rozumiem, ¿e nie ma wiêcej pytañ do pana mi-
nistra. Tak?

To proszê odpowiedzieæ na to pytanie.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Zbigniew Pacelt:
Szanowna Pani Marsza³ek, Wysoki Senacie!

Gdybyœmy przyjêli zasady wspó³zawodnictwa
i uznali wszystkie imprezy sprzed 1992 r., objê-
tych zosta³oby dwustu dwudziestu trzech zawo-
dników, na kwotê 6 milionów 500 tysiêcy z³.
A gdybyœmy uznali zasadê konkurencyjnoœci
i przyjêli rozwi¹zanie: szeœciu zawodników z czte-
rech pañstw, to w tym momencie mówimy o dwu-
dziestu jeden osobach. Tylko dwudziestu jeden
osobach. Nam jako ministerstwu sportu nie cho-
dzi³o o liczbê osób, o konkretne nazwiska, zdarze-
nia, sytuacje wyj¹tkowe, nam chodzi³o g³ównie
o to, ¿eby uznaæ konkurencyjnoœæ. Czyli dwadzie-
œcia jeden osób nie by³oby objêtych tymi œwiad-
czeniami finansowymi. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
W takim razie dziêkujê za pytanie.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam, ¿e wypowiedŸ nie mo¿e trwaæ

d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut.
Proszê o zabranie g³osu w kolejnoœci senato-

rów: Andrzeja Szewiñskiego, Kazimierza Wiatra,
Ma³gorzatê Adamczak i Piotra Wacha.

Zapraszam pana senatora Andrzeja Szewiñ-
skiego.

Senator Andrzej Szewiñski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Pragnê zabraæ g³os w dyskusji dotycz¹cej zaga-

dnienia zmiany ustawy o kulturze fizycznej w czê-
œci dotycz¹cej œwiadczeñ emerytalnych dla meda-
listów paraolimpijskich. Otó¿ w Polsce jest ponad
piêæ milionów osób niepe³nosprawnych. W mojej
ocenie rz¹d, poprzez zagwarantowanie œrodków
w bud¿ecie pañstwa i w Funduszu Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej, zapewnia paraolimpijczykom dosko-
na³e warunki przygotowañ do takich eventów jak
igrzyska paraolimpijskie, jak igrzyska dla osób
g³uchych. Myœlê, ¿e jest to zjawisko bez preceden-
su. Polska jest jedynym krajem w Europie, a jed-
nym z dwóch na œwiecie, w którym wystêpuj¹ takie
œwiadczenia dla medalistów paraolimpijskich.

Na marginesie pragnê dodaæ, i¿ zawodnicy,
którzy bior¹ udzia³ w igrzyskach paraolimpij-
skich, godnie reprezentuj¹ Polskê. Dziêki temu
poprawiaj¹ nasz wizerunek jako kraju na arenie
miêdzynarodowej.
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W zwi¹zku z tym gor¹co namawiam do g³oso-
wania za przyjêciem poprawki dotycz¹cej zmiany
ustawy o kulturze fizycznej, rozszerzaj¹cej kata-
log osób, które kwalifikuj¹ siê do otrzymywania
do¿ywotniej emerytury, o wszystkich medalistów
sprzed 1992 r. Je¿eli ju¿ mamy ustawê o kulturze
fizycznej, z której wynika, ¿e s¹ pewne œwiadcze-
nia dla medalistów paraolimpijskich, to nale¿y
unikaæ takiej zasady równoœci, jaka wystêpuje na
przyk³ad w ksi¹¿ce pod tytu³em „Folwark zwierzê-
cy”, ¿e s¹ równi i równiejsi. Myœlê, ¿e w interesie
nas wszystkich jest wprowadzenie takiej popraw-
ki. Dziêkujê serdecznie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Szanowni Pañstwo Senatorowie, ja tylko prag-

nê przypomnieæ – zapraszam bardzo serdecznie
pana senatora Wiatra – ¿e o 18.00 przerwiemy ob-
rady do dnia jutrzejszego. Tak ¿e proszê mieæ na
uwadze, ¿e dobrze by by³o, abyœmy o 18.00 skoñ-
czyli ten punkt.

Senator Kazimierz Wiatr:
Bardzo dziêkujê. Postaram siê nie przekroczyæ

przewidzianego czasu.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Ministrze! Szanowni Pañstwo!
Problem kultury fizycznej osób niepe³nospra-

wnych jest niezwykle wa¿ny, tak¿e dlatego, ¿e
sprawy zdrowotne stykaj¹ siê ze sprawami in-
formacyjnymi i wychowawczymi. Zreszt¹ paro-
krotnie ju¿ w naszej Izbie by³a o tym mowa. Trze-
ba powiedzieæ, ¿e Polska we wspieraniu sportu
osób niepe³nosprawnych zajmuje ca³kiem do-
bre miejsce w œwiecie. Mamy siê czym pochwa-
liæ, zarówno w sensie stanu obecnego, jak
i w sensie historycznym. Przez ostatnie lata je-
dnak byliœmy rzeczywiœcie w czo³ówce, szcze-
gólnie jeœli chodzi o promowanie udzia³u na-
szych osób niepe³nosprawnych w olimpiadach,
przygotowanie do olimpiad, finansowanie tych
przedsiêwziêæ. I to jest oczywiœcie bardzo dobre.
Mo¿na by powiedzieæ, ¿e jak siê mówi „a”, trzeba
powiedzieæ „b”.

To, o czym przede mn¹ mówi³ pan senator Sze-
wiñski, to s¹ dwie poprawki merytoryczne zg³o-
szone w trakcie posiedzenia Komisji Nauki, Edu-
kacji i Sportu. Pozwalam sobie ponowiæ apel pana
senatora Szewiñskiego, dlatego ¿e s¹ to poprawki,
których nie popiera rz¹d. A zatem wiemy, ¿e
z arytmetyki parlamentarnej w Senacie… Na-
prawdê namawiamy pañstwa do g³êbokiej reflek-
sji, bo w trakcie g³osowania na posiedzeniu komi-
sji obie poprawki otrzyma³y taki wynik: 4 za, 3

przeciw, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu. A wiêc
widaæ, ¿e to ledwo, ledwo przesz³o.

Mówiono nam na posiedzeniu komisji, ¿e to
jest problem dwudziestu dwóch osób. Dzisiaj pan
minister mówi, ¿e to jest dwieœcie minus dwadzie-
œcia jeden. Trzeba to ewentualnie uœciœliæ. Ale jeœ-
li porównamy to tylko z wynikiem roku bie¿¹cego
w Pekinie, gdzie nasi niepe³nosprawni otrzymali
tych medali trzydzieœci… Trzydzieœci w jednym
roku. A zatem jeœli to przy³o¿ymy do tej liczby,
o któr¹ siê spieramy z rz¹dem, to jednak statysty-
ka raczej przemawia³aby na korzyœæ proponowa-
nego przez nas rozwi¹zania.

Muszê powiedzieæ, ¿e na posiedzenie Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu zaprosiliœmy olimpijkê,
pani¹ Annê Korniewicz, która, nie maj¹c rêki,
p³ywa³a i zdobywa³a medale. Pokazywa³a nam, ¿e
na tych medalach jest napisane, ¿e to s¹ medale
olimpijskie. A w œwietle zapisów ustawy ona nie
znajduje siê na tej liœcie. Z rozmów, zarówno ofi-
cjalnych, jak i tych po posiedzeniu komisji, do
koñca nie wiem, czy pani Korniewicz bardziej za-
le¿y na pieni¹dzach, czy raczej na pewnym uzna-
niu. Bo czu³o siê ogromn¹ gorycz tych ludzi z
powodu wykluczenia ich z grupy medalistów
maj¹cych prawo do œwiadczeñ.

Zreszt¹ na ten temat wypowiada³ siê te¿ rzecz-
nik praw obywatelskich. K³adê to pañstwu na ser-
cu, poniewa¿ wydaje siê, ¿e sprawa ró¿nicowa-
nia… Proszê pañstwa, uzasadnienie jest takie, ¿e
to siê nie nazywa³o „olimpiada”. Wszyscy, którzy
choæ trochê zajmuj¹ siê histori¹ – a przecie¿ histo-
ri¹ jest tak¿e to, co by³o wczoraj – wiedz¹, ¿e je¿eli
coœ powstaje, to nie od razu odpowiednio siê nazy-
wa. Ta nazwa ewoluuje, formy ewoluuj¹. Wa¿na
jest intencja. Intencj¹ tamtych zawodów by³o w³a-
œnie to, co jest intencj¹ obecnych olimpiad. I myœ-
lê, ¿e to jest przes³anka, która powinna przema-
wiaæ za poparciem naszych propozycji, o co bar-
dzo pañstwa i pani¹ marsza³ek proszê. Dziêkujê
bardzo za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam pani¹ senator Ma³gorzatê Adam-

czak.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo, przypomnê jeszcze trochê histo-

rii. Od 1960 r. rozgrywane s¹ w tak zwanych la-
tach olimpijskich igrzyska paraolimpijskie dla in-
walidów. Sportowcy pe³nosprawni, medaliœci
olimpijscy, po zakoñczeniu kariery sportowej
i ukoñczeniu trzydziestego pi¹tego roku ¿ycia
otrzymuj¹ od pañstwa do¿ywotnie œwiadczenia.
Œwiadczenia te, dziêki uchwalonej w 2006 r. no-
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welizacji ustawy o kulturze fizycznej, otrzymuj¹
równie¿ sportowcy niepe³nosprawni, medaliœci
igrzysk paraolimpijskich, którzy ukoñczyli czter-
dziesty rok ¿ycia. Jednak nie wszyscy, gdy¿ nowe-
lizacja z 2006 r. objê³a jedynie tych niepe³nospra-
wnych sportowców, którzy zdobyli medale na im-
prezach sportowych od 1992 r.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w systemie rywalizacji
miêdzynarodowej okreœlanym jako igrzyska para-
olimpijskie polscy sportowcy startowali od
1972 r., jednak zawody te nie posiada³y oficjalnej
nazwy „igrzyska paraolimpijskie”.

Zmiany wprowadzone przez Sejm uwa¿am za
dobre. Maj¹ one na celu wprowadzenie do¿ywot-
nich œwiadczeñ dla tych sportowców niepe³no-
sprawnych, którzy przed 1992 r. zdobyli co naj-
mniej jeden medal na zawodach sportowych osób
niepe³nosprawnych, okreœlonych w rozporz¹dze-
niu ministra w³aœciwego do spraw kultury fizycz-
nej i sportu, pod warunkiem ¿e w danej konku-
rencji startowa³o co najmniej szeœciu zawodni-
ków, reprezentuj¹cych co najmniej cztery kraje,
albo cztery zespo³y. Nowelizacja zawiera równie¿
zmianê dotycz¹c¹ igrzysk g³uchych, dziêki której
do¿ywotne œwiadczenie otrzymywaæ bêd¹ równie¿
sportowcy niepe³nosprawni, którzy przed 2001 r.
zdobyli co najmniej jeden medal igrzysk g³u-
chych, pod warunkiem ¿e w danej konkurencji
startowa³o co najmniej szeœciu zawodników, re-
prezentuj¹cych co najmniej cztery kraje, albo
cztery zespo³y.

Chcia³abym zwróciæ Wysokiej Izbie szczególn¹
uwagê na problem dotycz¹cy dwudziestu jeden,
dwudziestu dwóch czy dwudziestu trzech – nie
wiem, ilu obecnie, bo te informacje nie s¹ takie
konkretne – olimpijczyków, którzy nie otrzymuj¹
takowych œwiadczeñ, gdy¿ nie spe³niaj¹ wymie-
nionych warunków. Cieszy mnie fakt, ¿e w³aœnie
senacka Komisja Edukacji, Nauki i Sportu zwró-
ci³a na ten problem uwagê.

Uwa¿am, ¿e nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoœæ nagro-
dzenia tak¿e tych olimpijczyków, gdy¿ jest ich,
Drodzy Pañstwo Senatorowie, tylko dwudziestu
dwóch. Chcia³abym, aby ich trud tak¿e zosta³ go-
dziwie wynagrodzony. Pomimo tego, ¿e s¹ nie-
pe³nosprawni, nie poddali siê swojej chorobie
i walczyli o medal, a to jest godne naœladowania.

Szanowni Pañstwo, dla osób niepe³nospra-
wnych ka¿dy sukces jest na wagê z³ota. Uwa¿am,
¿e powinniœmy zrobiæ wszystko, by te osoby zo-
sta³y docenione i by³y traktowane tak samo jak
pozostali paraolimpijczycy.

Wysoka Izbo! Chcia³abym zwróciæ uwagê na
kolejny problem, który dotyczy ma³ej wiedzy spo-
³eczeñstwa o sporcie ludzi niepe³nosprawnych.
Niestety, media nie poœwiêcaj¹ tyle samo uwagi
uprawiaj¹cym sport osobom niepe³nosprawnym
i osobom zdrowym. A przecie¿ tak naprawdê miê-

dzy nami nie ma ¿adnej ró¿nicy. Czy oni s¹ inni?
Oni s¹ tylko poszkodowani, bo taki los ich spot-
ka³. Ale za chwilê, Drodzy Pañstwo, mo¿e siê oka-
zaæ, ¿e kogoœ z nas spotka taki los. I co wtedy? Nie-
stety, tak jak powiedzia³am, media nie poœwiêcaj¹
osobom niepe³nosprawnym tyle samo uwagi, o
tym naprawdê musimy pamiêtaæ i uczulaæ spo³e-
czeñstwo, ¿e taki problem jest.

Przypomnê jeszcze raz: na minionych igrzys-
kach paraolimpijskich w Pekinie polska repre-
zentacja uzyska³a w sumie trzydzieœci medali,
w tym piêæ z³otych, dwanaœcie srebrnych i trzyna-
œcie br¹zowych. Jest to ogromny sukces osób nie-
pe³nosprawnych. Nie powinnam mówiæ: „osób
niepe³nosprawnych”, bo one nigdy nie chc¹, ¿eby
je tak traktowaæ, mówiæ: „my” i „oni”. To te¿ s¹
sportowcy.

Muszê z przykroœci¹ stwierdziæ, ¿e minione
igrzyska paraolimpijskie by³y przez media potrak-
towane jak zwykle po macoszemu, o wiele mniej
by³o transmisji, o wiele mniej informacji na ten te-
mat.

Wysoka Izbo! Wspomnia³am o tym po to, aby
zasygnalizowaæ problem marginalizowania osób
niepe³nosprawnych. Dlatego proszê, Drodzy Pañ-
stwo, jako matka, która na co dzieñ spotyka siê
z niepe³nosprawnoœci¹ i rozumie tych niepe³no-
sprawnych zawodników, aby przyj¹æ tê poprawkê
i nie dyskutowaæ ju¿ na ten temat, bo naprawdê
nie ma dyskusji. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pana senatora Piotra Wacha.

Senator Piotr Wach:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Trudno wzmocniæ si³ê tego g³osu, który przed

chwil¹ us³yszeliœmy. Moje wyst¹pienie bêdzie
w³aœciwie w tym samym duchu, ale mo¿e przed-
stawiê sprawê trochê z innej strony i innych argu-
mentów u¿yjê, popieraj¹c poprawki, które za-
twierdzi³a komisja – powiem jeszcze o tym, czy
wszystkie – i których by³em autorem. Chodzi mi
o te g³ówne poprawki, poszerzaj¹ce katalog nie-
pe³nosprawnych medalistów uprawnionych do
œwiadczenia, o którym mowa.

Przede wszystkim chcia³bym w tym wyst¹pie-
niu apelowaæ do pana ministra, aby by³ uprzej-
my... Ja rozumiem pana ministra i argumenty,
które przedstawia rz¹d. Rz¹d ma swoje racje, jeœli
chodzi o g³ówn¹ poprawkê, skutkuj¹c¹ ró¿nic¹
dwudziestu dwóch osób, które by dosta³y œwiad-
czenie za wysoki wynik lub nie, rz¹d ma swoje ra-
cje, bo mówi: niech to bêdzie dla tych, którzy ucze-
stniczyli w swoich konkurencjach w warunkach
konkurencyjnych. A wiêc niech to bêdzie przynaj-
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mniej szeœciu zawodników w konkurencji lub
cztery zespo³y, je¿eli ma miejsce konkurencja ze-
spo³owa. To jest jeden argument, który us³ysza-
³em podczas posiedzenia komisji.

Drugi argument. To stwierdzenie ju¿ nie pad-
³o, bo wymiar finansowy tej ró¿nicy jest bardzo
niewielki. Pieni¹dze pochodz¹ z bud¿etu mini-
stra sportu, który mo¿e i powinien dbaæ o swoje
pieni¹dze. Ale apelujê do pana ministra, który
sam by³ wybitnym sportowcem, bardzo znanym
p³ywakiem, wystêpowa³ w czasach, kiedy polscy
p³ywacy nie odnosili takich sukcesów jak dzi-
siaj… Te wyniki, które pan, Panie Ministrze,
osi¹ga³, w³aœciwie by³y wyj¹tkowe. Ale to jest zu-
pe³nie co innego. Ci sportowcy… W przypadku
tej medalistki, której historiê przywo³a³ pan pro-
fesor Wiatr, jest tak, ¿e tam brakowa³o jednego
zawodnika – startowa³o piêciu, bo szósta zawo-
dniczka zrezygnowa³a. Nie nam rozstrzygaæ
w takich szczegó³owych sprawach, na pewno
nie jest to jej win¹, ¿e tam by³o piêciu, a nie dzie-
wiêciu zawodników, ¿e nie by³o eliminacji itd.
Nie warto tego robiæ.

Panie Ministrze, myœlê, ¿e nasza Izba te po-
prawki przyjmie. I bêdziemy w bardzo niekom-
fortowej sytuacji, przede wszystkim krzyw-
dz¹cej niepe³nosprawnych, bo je¿eli minister-
stwo bêdzie podtrzymywa³o swoje stanowisko,
to bêd¹ pañstwo musieli jeszcze raz powtórzyæ
to w Sejmie. I my tê bolesn¹, przykr¹ i niepo-
trzebn¹ sytuacjê, charakteryzuj¹c¹ siê zbyt
wielk¹ ma³ostkowoœci¹, bêdziemy jeszcze raz
powtarzali, w³aœciwie z pewnym wstydem, mi-
mo ¿e pan ma swoje racje, które mo¿na równie¿
po czêœci zrozumieæ.

Przedstawiê argumenty wobec stanowiska
ministerstwa, które czêœciowo uznajê i rozu-
miem. Normalnie do zawodów, na których zdo-
bywa siê medale, obecnie trudno siê zakwalifi-
kowaæ, najpierw s¹ ró¿nego rodzaju eliminacje,
póŸniej na samych zawodach te¿ s¹ eliminacje,
a medal zdobyæ jest bardzo trudno. Sportowcy,
o których mówimy, a których jest dwudziestu
kilku, byli prekursorami, a te zawody by³y pro-
toplast¹ zawodów paraolimpijskich. Obecnie
jest ju¿ niejako mniej wstyd byæ niepe³nospra-
wnym. Proszê zwróciæ uwagê, oni byli prekurso-
rami, oni prze³amywali bariery, oni w³aœciwie
stawali wobec sytuacji, ¿e nieraz musieli obna-
¿yæ swoj¹ niepe³nosprawnoœæ. Oni przetarli dro-
gi do tego, co mamy obecnie, a mianowicie do te-
go, ¿e w krajach cywilizowanych niepe³nospra-
wnoœæ nie jest wstydem, niepe³nosprawni maj¹
otwarte œcie¿ki tak od strony prawnej, jak i od
strony spo³ecznej, akceptacji spo³ecznej. Có¿ s¹
winni ci prekursorzy temu, ¿e wtedy tak ma³o
by³o osób, które siê na to decydowa³y, ¿e w so-
cjalizmie to w³aœciwie w ogóle czy po czêœci

ukrywa³o siê niepe³nosprawnych? To siê
zmienia³o bardzo stopniowo. Nie zawsze by³o
tak jak teraz. Teraz pani Partyka jest gwiazd¹
obu olimpiad. Nie zawsze tak by³o. Na to zapra-
cowali miêdzy innymi ci, którzy stanêli, choæby
w kilku, na zawodach, ¿eby walczyæ bardziej
o godnoœæ niepe³nosprawnych ni¿ o medal.

Proszê pañstwa, ryzykujemy minimalne pie-
ni¹dze. Ró¿nica, jeœli chodzi o te poprawki, jest
rzêdu 500–600 tysiêcy rocznie, nie wiêcej, a je-
dnoczeœnie dzieje siê to z krzywd¹ dla ludzi i bez
zrozumienia tego, ¿e pionierzy maj¹ swoje szcze-
gólne prawa. Ryzykujemy tylko to, ¿e ewentualnie
w przypadkach, które pan przytoczy³, kilka osób
stawa³o w sytuacji, w której by³o ³atwo zdobyæ me-
dal w sensie arytmetycznym. By³y trzy osoby, by³o
ich trzech, wszyscy zdobyli medale, jeden z nich
jest Polakiem i dostanie œwiadczenie. Nie mo¿na
tego traktowaæ absolutnie, trzeba to traktowaæ re-
latywnie, w odniesieniu do czasu, do historii, do
tego, ¿e oni byli pionierami, a nie tak, ¿e w³aœciwie
to œwiadczenie, takie zró¿nicowanie im siê nie na-
le¿y, taki – ja bym to nawet nazwa³ – policzek im
siê nie nale¿y.

Przechodz¹c ju¿ do konkluzji, powiem, ¿e te
g³ówne poprawki, poprawki pierwsza i trzecia,
które usuwaj¹ warunki, za³o¿enia, ¿e ma byæ
szeœciu zawodników w konkurencji lub cztery ze-
spo³y, zdecydowanie trzeba przyj¹æ. Mam w¹tpli-
woœci i osobiœcie nie popieram poprawki czwar-
tej, bo uwa¿am, ¿e minister powinien mieæ prawo
ustalenia listy zawodów, których to dotyczy. Je-
¿eli tak nie bêdzie, to wcale nie wiadomo, czy bê-
dziemy mówili o tych dwudziestu kilku zawodni-
kach, czy w przysz³oœci to nie bêdzie jakoœ ina-
czej. Myœmy dyskutowali na posiedzeniu komi-
sji, ja to pamiêtam, o takich warunkach, ¿e ta li-
czba jest ograniczona, a minister dok³adnie wie,
o jakie zawody sportowe chodzi, które tu wcho-
dz¹ w grê.

St¹d te¿ moja konkluzja jest nastêpuj¹ca.
Przede wszystkim proszê pana ministra, ¿eby to
zaakceptowa³, mimo ¿e jego osobisty pogl¹d jest
mo¿e inny, a ponadto bêdzie musia³ za to p³aciæ,
na szczêœcie niewiele. Proponujê przyjêcie popra-
wek pierwszej, drugiej i trzeciej, a jeœli chodzi
o czwart¹, to mo¿na by j¹ odrzuciæ, bo uwa¿am, ¿e
minister powinien mieæ prawo niejako limitowa-
nia, okreœlenia w drodze rozporz¹dzenia zawo-
dów, których to dotyczy. Oczywiœcie wymaga to
pewnej d¿entelmeñskiej umowy, bo pan minister
mo¿e zaakceptowaæ pierwsze trzy poprawki, a na
liœcie zawodów nie umieœciæ takich zawodów, ale
myœlê, ¿e nie jest to nasz¹ intencj¹. Myœmy nawet
mówili konkretnie – zreszt¹ pan o tym wie – o li-
œcie osób, których to dotyczy. Proszê uprzejmie
o zaakceptowanie takiego stanowiska. Mnie siê
wydaje, ¿e nasza Izba przyjmie te poprawki, wiêc
lepiej by³oby pójœæ tym tropem. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

18. posiedzenie Senatu w dniu 24 wrzeœnia 2008 r.
74 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

(senator P. Wach)



Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Zapraszam pana senatora Antoniego Piechni-

czka.

Senator Antoni Piechniczek:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Pad³y tu ju¿ prawie wszystkie argumenty

i trudno mi cokolwiek dodaæ. Jestem pod wra¿e-
niem jednomyœlnoœci Izby w tej materii i z olbrzy-
mi¹ satysfakcj¹ podkreœlam to, ¿e wszyscy jesteœ-
my za wniesieniem okreœlonych poprawek. Mogê
do tego dodaæ tylko parê argumentów od strony
czysto sportowej.

Ja mam mo¿liwoœæ obserwowania sportowców
niepe³nosprawnych, bo ich baz¹ wypadow¹ do
przygotowañ olimpijskich jest Wis³a i „Start” wiœ-
lañski, oœrodek w Beskidzie Œl¹skim. Mam okazjê
obserwowaæ ich na zawodach, mam okazjê obser-
wowaæ ich na treningach. Chcia³bym zwróciæ
uwagê, ¿e pada³y argumenty, i¿ jeœli damy olim-
pijczykom, to za chwilê mistrzowie œwiata wyci¹g-
n¹ rêkê, bo bêd¹ chcieli mieæ to samo. Otó¿ nale¿y
pamiêtaæ, ¿e igrzyska olimpijskie odbywaj¹ siê
raz na cztery lata i ¿e trzeba trafiæ z form¹ na
okreœlony dzieñ, na okreœlon¹ godzinê, a nawet
na okreœlon¹ minutê i nie jest to ³atwe. To jest je-
den z podstawowych argumentów. Druga spra-
wa. Jeœli pe³nosprawny sportowiec startuje
w olimpiadzie, która zawsze nam siê rysuje przed
oczyma, zostaje medalist¹, zdobywa z³oty medal
olimpijski, to dla niego nastaje czas prosperity,
zaczyna siê ¿ycie, on ma otwarte drzwi do ka¿dego
gabinetu, ka¿dego dyrektora, ministra etc., etc.
Sportowiec niepe³nosprawny po takich zawo-
dach, po takim osi¹gniêciu, bardzo rzadko powta-
rza sukces, a czêsto koñczy karierê i dla niego za-
czyna siê proza ¿ycia.

Ja myœlê, Panie Ministrze, poniewa¿ znam pa-
na od lat, ¿e jest pan w niezrêcznej sytuacji, bo du-
chem jest pan po naszej stronie, a jako urzêdnik
musi siê pan temu trochê przeciwstawiæ. Otó¿
mnie siê wydaje, ¿e jednym z nieszczêœæ naszej
polityki generalnie jest to, ¿e gdy idzie o œwiat
sportu, to i minister, i prezydent tego kraju, i jesz-
cze paru innych ludzi maj¹ z³ych podpowiadaczy
i zawsze wal¹ kul¹ w p³ot. Zapraszaj¹ na œniada-
nie, a potem, gdy ich maj¹ witaæ, to nie witaj¹, nie
ma kogo witaæ, bo wszystko przegrali. Oddaj¹ od-
znaczenia pañstwowe po wygraniu eliminacji,
a gdy przyjd¹ mistrzostwa, to nagle w piach… Nie-
którzy siê zastanawiaj¹, czy ten medal zostanie
im odebrany.

Podobnie jest z t¹ spraw¹. Z³oty medal olimpij-
ski w pi³ce no¿nej i mistrzostwo œwiata w pi³ce
no¿nej to s¹ dwie ró¿ne rzeczy. Z³oty medalista
olimpijski, mimo ¿e startuje na imprezie ni¿szej

rang¹, dostaje do¿ywotnio, mo¿na powiedzieæ,
emeryturê. Z kolei ten, kto zdobêdzie mistrzo-
stwo œwiata, zarobi tak wiele, ¿e jemu ta emery-
tura nie bêdzie potrzebna. To s¹ przyk³ady
pokazuj¹ce, ¿e wypoœrodkowaæ w sporcie jest
naprawdê bardzo trudno. Ja bym nie kruszy³ ko-
pii o tych dwudziestu paru sportowców, bo serce
¿al œciska. Tu chcia³bym nawi¹zaæ do pe³nego
emocji wyst¹pienia kole¿anki Ma³gosi i solidary-
zowaæ siê z ni¹ i z innymi. Martwi mnie tylko jed-
no, to, ¿e ta dyskusja odbywa siê w tak skrom-
nym gronie. Zastanawiam siê, jak bêd¹ podnosiæ
rêkê ci, którzy nie byli na obradach, nie brali
w tym udzia³u. Jak oni mog¹ zaj¹æ inne stano-
wisko ni¿ takie, ¿e popieramy te poprawki? Dziê-
kujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Stanis³aw Jurcewicz, a potem je-

szcze raz senator Kazimierz Wiatr, jeszcze piêæ
minut.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Przys³uchujê siê tej dyskusji, wystêpuj¹ tu

znawcy sportu, a ja chcia³bym dodaæ kilka zdañ
od takiej ludzkiej strony. Zastanawiam siê, co dla
tych ludzi oznacza uprawianie sportu. Czym to
dla nich jest? Czym siê kieruj¹, ¿e mimo jakiegoœ
stopnia niepe³nosprawnoœci potrafi¹ wykazaæ ta-
ki hart ducha? Pamiêtajmy o tym, ¿e maj¹ pewne
wady. Czym oni siê kieruj¹? PóŸniej wystêpuj¹
w koszulkach z or³em, z napisem „Polska”. Je¿eli
chodzi tylko o te dwadzieœcia jeden osób, to odpo-
wiedzmy sobie na pytanie, czy chodzi o iloœæ, czy
o sprawê. Dla mnie wa¿na jest sprawa. Wydaje mi
siê, a wrêcz jestem przekonany, ¿e ich to kosztuje.
Ile ich to kosztuje? Te¿ ich pieniêdzy. Nikt nie py-
ta, ile wyrzeczeñ czy sk¹d wziêli na to pieni¹dze.

Gdy s³ucham niektórych wywiadów sportow-
ców pe³nosprawnych, naszych ostatnich olimpij-
czyków i tego, jak zosta³y spo¿ytkowane pieni¹dze,
to we mnie budzi to ogromny sprzeciw, bo okazuje
siê, ¿e niektóre wydarzenia nie maj¹ nic wspólnego
ze sportem, a jednak oni byli w Pekinie.

Jeœli o to chodzi, jeœli w tle s¹ pieni¹dze, to myœ-
lê i wierzê, ¿e pan minister jako znany sportowiec
znajdzie pieni¹dze dla tych dwudziestu jeden
osób. Doceniaj¹c racje tu przedstawiane przez
przedstawicieli rz¹du i komisji, wierzê, ¿e znaj-
dziecie pañstwo rozwi¹zanie, które bêdzie przede
wszystkim wyrazem szacunku wobec wysi³ku
i pracy tych sportowców. Powinniœmy tak¿e braæ
z nich przyk³ad, przyk³ad z tego, co robi¹. Wierzê
g³êboko, Panie Ministrze, ¿e m¹droœæ zbiorowa
zwyciê¿y. Dziêkujê za uwagê.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Pan senator Kazimierz Wiatr, proszê.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Ministrze!
Pani marsza³ek apelowa³a, ¿eby przed 18.00…

Ale mam nadziejê, ¿e zd¹¿ymy.
Dziêkujê moim przedmówcom, bo rzadko siê

zdarza, ¿ebyœmy o pewnych sprawach mówili
w zasadzie jednym g³osem.

Zdecydowa³em siê wyst¹piæ po raz drugi na wy-
padek gdyby by³y jeszcze jakieœ w¹tpliwoœci. Jeœli
rzeczywiœcie by³yby, to chcia³bym dostarczyæ je-
szcze pewnych argumentów.

Muszê powiedzieæ, ¿e chcia³em zabraæ g³os jako
przewodnicz¹cy Komisji Nauki, Edukacji i Spor-
tu. W zasadzie regulamin nie przewiduje takich
specjalnych wyst¹pieñ, ale chcia³bym, korzysta-
j¹c z tych piêciu minut na drugie wyst¹pienie, po-
dzieliæ siê z pañstwem myœlami z pisma, jakie
w tej sprawie skierowa³ na moje rêce rzecznik
praw obywatelskich Janusz Kochanowski. Przed-
stawiam fragmenty tego pisma.

„W zwi¹zku z uchwaleniem przez Sejm ustawy
o zmianie ustawy o kulturze fizycznej przedsta-
wiam uprzejmie, co nastêpuje. Przedmiotowa no-
welizacja ustawy ma na celu usuniêcie stanu nie-
równego traktowania paraolimpijczyków, który
powsta³ w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie ustawy
z modyfikacj¹ w 2006 r. Przepis ten uprawnia re-
prezentantów Polski na igrzyskach paraolimpij-
skich, po spe³nieniu okreœlonych przes³anek, do
uzyskania œwiadczenia z bud¿etu pañstwa. W¹t-
pliwoœci, jak siê okaza³o, uzasadnione wzbudza³a
przyjêta cezura czasowa, to jest zdobycie co naj-
mniej jednego medalu paraolimpijskiego od
1992 r. Uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie
ustawy o kulturze fizycznej wychodzi co prawda
naprzeciw oczekiwaniom paraolimpijczyków, co
nale¿y doceniæ, ale na tle zaproponowanych
zmian pojawiaj¹ siê kolejne w¹tpliwoœci. Ustawa
zmienia kryteria, od których spe³nienia uzale¿-
nione jest uprawnienie do œwiadczenia. Na jej
podstawie o przyznanie do¿ywotniego œwiadcze-
nia bêd¹ mogli ubiegaæ siê równie¿ sportowcy nie-
pe³nosprawni, którzy zdobyli co najmniej jeden
medal w ruchu i igrzyskach paraolimpijskich od
1972 r. Sformu³owane jednak zosta³y dodatkowe
kryteria dotycz¹ce zawodów: w danej konkurencji
powinny startowaæ co najmniej cztery zespo³y al-
bo szeœciu zawodników reprezentuj¹cych co naj-
mniej cztery kraje. Wskazane kryteria konkuren-
cyjnoœci zosta³y jednak przyjête dopiero w 1992 r.
Przedstawiciel rzecznika praw obywatelskich,
który bra³ udzia³ w posiedzeniach komisji sejmo-

wej rozpatruj¹cej przedmiotowy projekt, zwraca³
uwagê, ¿e przyjêcie takiej regulacji mo¿e skutko-
waæ ponownym wy³¹czeniem z krêgu uprawnio-
nych pewnej grupy sportowców, uczestników za-
wodów ujêtych w wykazie, który zostanie uchwa-
lony przez ministra w³aœciwego do spraw kultury
fizycznej i sportu. Na to samo zwracali uwagê obe-
cni na posiedzeniu komisji paraolimpijczycy.”

Dalej rzecznik pisze o korespondencji, jak¹
w tej sprawie otrzymuje. A nastêpnie: „W mojej
ocenie podniesione argumenty nale¿y uznaæ za
uzasadnione. Mam nadziejê, ¿e cz³onkowie Wyso-
kiej Komisji zechc¹ j¹ uwzglêdniæ w toku prowa-
dzonych prac, o co usilnie apelujê. £¹czê wyrazy
szacunku – Janusz Kochanowski”. S¹ te¿ za-
³¹czone pisma skierowane do pana rzecznika.

Ja, proszê pañstwa, mam nadziejê… Sala nie
jest co prawda pe³na, ale mam nadziejê, ¿e wiele
pañ i panów senatorów s³ucha nas i ogl¹da na
monitorach – bo to te¿ jest sposób naszej pracy –
i ¿e s³ucha nas pan minister, a tak¿e ¿e ten nasz
zgodny apel przyniesie efekt, o co jeszcze raz bar-
dzo proszê. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo serdecznie dziêkujê.
Szanowni Pañstwo, zamykam dyskusjê.
Wiêcej osób nie zapisa³o siê do g³osu.
Czy pan minister chce ustosunkowaæ siê do

przedstawionych wniosków?
Przypomnê, ¿e g³os zabierze teraz minister Zbi-

gniew Pecelt.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Tury-

styki Zbigniew Pacelt: Pacelt.)
Pacelt. Bardzo pana przepraszam.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Tury-

styki Zbigniew Pacelt: Nic nie szkodzi.)
Przepraszam. Pacelt. Proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Zbigniew Pacelt:
Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Ja nie chcia³bym siê ustosunkowywaæ do tych

wniosków i do tej dyskusji, bo to chyba nie miej-
sce na to i nie moja rola.

Chcia³bym jednak szanownych pañstwa jak
gdyby doposa¿yæ w informacje, ¿e ministerstwo
sportu, rz¹d nie stoi obok osób niepe³nospra-
wnych, ale przeznacza odpowiednie, konkretne
kwoty na stypendia dla nich. Gdy osoba niepe³no-
sprawna zdobêdzie medal na zawodach, mistrzo-
stwach œwiata w swojej konkurencji, w swojej dy-
scyplinie, to otrzymuje stypendium, bo s¹ przy-
znawane takie stypendia dla osób niepe³nospra-
wnych i niedos³ysz¹cych. S¹ równie¿ nagrody mi-
nistra sportu dla osób, które uzyska³y takie wyni-

18. posiedzenie Senatu w dniu 24 wrzeœnia 2008 r.
76 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej



ki. S¹ te¿ œwiadczenia dla paraolimpijczyków,
które ju¿ dzisiaj s¹ zapisane w ustawie. Kolejna
sprawa to jest sport osób niepe³nosprawnych,
wyczynowy sport powszechnie uprawiany przez
osoby niepe³nosprawne – na to jest przeznacza-
nych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oko-
³o 24–25 milionów z³. No i sprawa przygotowañ do
igrzysk paraolimpijskich – w tym roku po raz pier-
wszy rz¹d przeznaczy³ 2 miliony z³ na przygotowa-
nia do igrzysk w Pekinie. Tak ¿e nie pozostawiamy
sportu osób niepe³nosprawnych – nazwijmy go
ju¿ dzisiaj wyczynowym i powszechnym – same-
mu sobie. My jako rz¹d równie¿ pewne rzeczy – ta-
kie jak zgrupowania, starty, sprzêt, udzia³ w im-
prezach mistrzowskich – zapewniamy. To tyle
gwoli wyjaœnienia i informacji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Poniewa¿ nie ma wniosków o charakterze legis-

lacyjnym, nie skierujemy ich do komisji.
Informujê pañstwa senatorów, ¿e g³osowanie

w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Mamy jeszcze czternaœcie minut.
Zatem przystêpujemy do rozpatrzenia pun-

ktu dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o In-
spekcji Weterynaryjnej.

Tekst jest w druku nr 235, a sprawozdanie ko-
misji w druku nr 235A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska, pana senatora Piotra
G³owskiego, o przedstawienie sprawozdania.

Senator Piotr G³owski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Chcia³bym przedstawiæ sprawozdanie z prac Ko-

misji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska nad uchwa-
lon¹ przez Sejm w dniu 4 wrzeœnia 2008 r. ustaw¹
o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Opiniowana ustawa, wychodz¹c naprzeciw
oczekiwaniom œrodowiska, dodaje do katalogu
zawartego w art. 16 ust. 1 dodatkow¹ mo¿liwoœæ
wyznaczania lekarzy weterynarii niebêd¹cych
pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wyko-
nywania ustawowych zadañ tej inspekcji w sy-
tuacjach, gdy z przyczyn finansowych lub organi-
zacyjnych powiatowy lekarz weterynarii nie jest
w stanie wykonywaæ tych zadañ. Ustawa umo¿li-
wi wykonywanie zadañ inspekcji lekarzom wete-
rynarii zatrudnionym w zak³adzie leczniczym dla
zwierz¹t w ramach tego zak³adu. Dotychczas le-
karz taki, wyznaczony przez powiatowego inspek-
tora weterynarii, wykonywa³ zadania inspekcji ja-

ko osoba prywatna, korzystaj¹c jednoczeœnie
z urz¹dzeñ stanowi¹cych w³asnoœæ zak³adów,
w tym w szczególnoœci ze œrodków transportu,
sprzêtu, komputerów. W aktualnym stanie praw-
nym wykonywanie czynnoœci, o których mowa w
art. 16, przez wyznaczonego na czas okreœlony le-
karza weterynarii niebêd¹cego pracownikiem in-
spekcji, odbywa siê na podstawie umowy cywil-
noprawnej zawieranej pomiêdzy powiatowym le-
karzem weterynarii a wyznaczonym lekarzem we-
terynarii.

Ustawa nowelizuj¹ca umo¿liwi, wed³ug zapisu
w pkcie 1a, wykonywanie œciœle okreœlonych czyn-
noœci przez wyznaczonego lekarza œwiadcz¹cego
us³ugi weterynaryjne w ramach zak³adu lecznicze-
go dla zwierz¹t po zawarciu przez powiatowego le-
karza weterynarii odpowiedniej umowy z takim¿e
zak³adem. Poza tym samo wyznaczenie lekarza na-
stêpowaæ bêdzie na podstawie decyzji administra-
cyjnej powiatowego lekarza weterynarii.

W ustawie nowelizuj¹cej katalog czynnoœci, do
których wykonywania bêdzie móg³ byæ wyznaczo-
ny lekarz œwiadcz¹cy us³ugi w ramach uk³adu le-
czniczego, zosta³ okreœlony w wê¿szy sposób ni¿ to
by³o w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy nowelizowanej.
W szczególnoœci lekarz taki nie bêdzie móg³ byæ wy-
znaczony do sprawowania nadzoru nad ubojem
zwierz¹t, do badania miêsa zwierz¹t ³ownych, do
sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwór-
stwem lub przechowywaniem miêsa czy te¿ do wy-
stawiania wymaganych œwiadectw zdrowia. Czyn-
noœci stanowi¹ce podmiot wyznaczenia takiego le-
karza bêd¹ obejmowa³y miêdzy innymi: szczepie-
nia ochronne i badania rozpoznawcze; sprawowa-
nie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu
lub sprzeda¿y zwierz¹t, targowiskami; badania
zwierz¹t umieszczanych na rynku, przeznaczo-
nych do wywozu; pobieranie próbek do badañ.

Nowela zak³ada ponadto, ¿e uchylenie decyzji
administracyjnej o wyznaczeniu lekarza wetery-
narii i rozwi¹zaniu umowy ze skutkiem natych-
miastowym bêdzie mog³o nast¹piæ tak¿e w przy-
padku z³o¿enia stosownego wniosku przez kiero-
wnika zak³adu.

Ustawa zosta³a przekazana do Senatu w dniu
4 wrzeœnia 2008 r. 17 wrzeœnia odby³o siê posie-
dzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
w tej¿e sprawie. Komisja po tym posiedzeniu wno-
si o wprowadzenie dwóch poprawek do ustawy.
S¹ to poprawki doprecyzowuj¹ce.

Niniejszym komisja rolnictwa wnosi, aby Wy-
soki Senat uchwaliæ raczy³ za³¹czony projekt
uchwa³y. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Panie Senatorze. Proszê zostaæ na

mównicy, bo mo¿e bêd¹ pytania do pana senato-
ra. Nie ma. W takim razie dziêkujê bardzo.
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Projekt ustawy zosta³ wniesiony jako projekt
poselski.

Do prezentowania stanowiska rz¹du zosta³
upowa¿niony minister rolnictwa i rozwoju wsi,
pan minister Kazimierz Plocke.

Czy pan minister zechce zabraæ g³os?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: Dziêkujê, Pani
Marsza³ek. Pan senator sprawozdawca wyczerpa³
wszystkie istotne kwestie zawarte w projekcie
ustawy, tak ¿e dziêkujê bardzo.)

Czy s¹ pytania do pana ministra w kwestii pro-
cedowanej ustawy? Nie ma. Dziêkujê bardzo.

(G³osy z sali: Jest, jest.)
Przepraszam bardzo. Bardzo zapraszam pana

senatora Lucjana Cichosza.

Senator Lucjan Cichosz:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Rozmawia³em z panem ministrem na temat po-

prawki, któr¹ mam dzisiaj z³o¿yæ. Nie wiem, jakie
jest stanowisko rz¹du w tym zakresie, a chcia³-
bym siê dowiedzieæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Ale my nie znamy tej kwestii. Czy moglibyœmy
prosiæ…? Poza tym czy ta poprawka ju¿ zosta³a
z³o¿ona? Jeszcze nie. To pan j¹ zg³osi w dyskusji,
Panie Senatorze, dobrze? Jesteœmy chwilkê przed
tym momentem.

(Senator Lucjan Cichosz: Dobrze.)
Tak ¿e to nie jest pytanie.
Dziêkujê bardzo. Rozumiem, ¿e nie ma pytañ.
W takim razie otwieram dyskusjê.
Panie Ministrze, jeszcze momencik.
Czy ktoœ chce siê teraz wypowiedzieæ? Czy to

pan senator Lucjan Cichosz?
(Rozmowy na sali)
(Weso³oœæ na sali)
Czy pan bierze udzia³ w dyskusji, Panie Senato-

rze?
(Senator Lucjan Cichosz: Biorê.)
(Rozmowy na sali)
Proszê uprzejmie, nie wiêcej jak dziesiêæ mi-

nut.

Senator Lucjan Cichosz:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze!

Proponowana ustawa reguluje – wed³ug mnie
w sposób cywilizuj¹cy – to, co funkcjonowa³o
w tym zakresie dotychczas, aczkolwiek po rozmo-
wach z panem ministrem wczeœniej i dzisiaj mam

pewne spostrze¿enia i przekonanie, ¿e niektóre
kwestie nadal wymagaj¹ zmian.

Je¿eli chodzi o pkt 1 proponowanej zmiany: „wy-
znaczaæ na czas okreœlony lekarzy weterynarii nie-
bêd¹cych pracownikami Inspekcji… do: szczepieñ
ochronnych lub badañ rozpoznawczych”, to do-
tychczas funkcjonowa³o to tak, ¿e lekarz zatrudnio-
ny w zak³adzie leczniczym móg³ byæ dysponowany
przez powiatowego lekarza weterynarii na podsta-
wieumowycywilnoprawnej, conapewnonarusza³o
porz¹dekprawny,bomiejscepracydawa³ zak³ad le-
czniczy, a lekarz powiatowy dysponowa³ tym miej-
scem pracy zorganizowanym przez podmiot gospo-
darczy. Ponadto wi¹za³o siê to równie¿ z urlopem,
wi¹za³o siê to równie¿ z zakupem szczepionki, bo le-
karz, który wykonywa³ zlecone badania diagnosty-
czne, chocia¿by tuberkulinizacjê, musia³ otrzymaæ
ze swojego zak³adu tuberkulinê, a póŸniej w rozli-
czeniu powiatowy lekarz wpisywa³ tuberkulinê na
konto tego lekarza, który dosta³ j¹ w prezencie. Do-
s³ownie tak to funkcjonowa³o.

Proponowana ustawa zmienia ten stan rzeczy,
aczkolwiek nie do koñca, dlatego ¿e w zak³adach
leczniczych oprócz lekarzy pracuj¹ równie¿ te-
chnicy. Je¿eli macie pañstwo przed sob¹ pkt 2 i 3,
to dalej sankcjonuje siê ten stan rzeczy, ¿e powia-
towy lekarz weterynarii mo¿e zatrudniaæ praco-
wnika lecznicy na podobnych zasadach jak do-
tychczas. Tego Sejm nie zdo³a³ zauwa¿yæ, ale tak
to dalej bêdzie. S¹ jednoosobowe zak³ady leczni-
cze i wtedy nie ma problemu. Je¿eli zak³ad leczni-
czy zatrudnia kilku lekarzy techników, wtedy w³a-
œnie pojawia³ siê problem wy³¹czenia pracownika
z zak³adu poprzez zewnêtrzne struktury, czyli po-
przez Inspekcjê Weterynaryjn¹. Powiatowy lekarz
dysponowa³ moim pracownikiem bez mojej zgo-
dy. Ja stworzy³em mu miejsce pracy, da³em mu
ubranie ochronne, da³em mu tuberkulinê, zap³a-
ci³em ZUS i nale¿ne podatki, a mój lekarz zatrud-
niony na boku zarabia³, mia³ dochody i jeszcze do-
sta³ za to urlop, bo mu siê nale¿a³ z tytu³u zatrud-
nienia. Proszê pañstwa, to dalej bêdzie funkcjo-
nowa³o w tym zakresie, nic siê nie zmieni, w sto-
sunku do technika i innych pomocniczych s³u¿b
w zak³adach.

Proszê pañstwa, moja poprawka dotyczy spra-
wowania nadzoru nad ubojem zwierz¹t rzeŸnych,
w tym badania przedubojowego i poubojowego,
oceny miêsa, nadzoru nad przestrzeganiem prze-
pisów o ochronie zwierz¹t w trakcie uboju. Tego
tematunowelizacja nie przewiduje i dlatego wno-
szê swoj¹ poprawkê. W terenie s¹ ma³e rzeŸnie
gminne i w tych rzeŸniach badanie przedubojowe
i poubojowe prowadz¹ lekarze terenowi wyzna-
czani przez lekarza powiatowego. W sytuacji, kie-
dy taki lekarz jest zatrudniony przez podmiot go-
spodarczy, powinna byæ równie¿ uwzglêdniona
okolicznoœæ, ¿e powiatowy lekarz nawi¹zuje umo-
wê z zak³adem pracy, a nie z konkretn¹ osob¹,
z konkretnym lekarzem, bo inaczej, ¿e tak po-
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wiem, wyjmuje lekarza z dziennego porz¹dku pra-
cy i dysponuje nim, choæ nie ponosi ¿adnych ob-
ci¹¿eñ, w odró¿nieniu od zak³adu pracy. To mog³o
tak funkcjonowaæ tylko w weterynarii, bo nie
s¹dzê, ¿eby w jakimkolwiek innym zawodzie
w Polsce czy podmiocie gospodarczym notowano
takie zdarzenia.

Dziêkujê serdecznie za to, ¿e cywilizujemy pro-
blem, który funkcjonowa³ bodaj¿e przez cztery la-
ta, niemniej jednak na pewno dalej trzeba dopre-
cyzowywaæ i zmieniaæ tê ustawê. Dziêkujê bardzo.

Ja poprawkê z³o¿ê…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê. A poprawka jest?
(Senator Lucjan Cichosz: Jest.)
Ale gdzie?
(Senator Lucjan Cichosz: Muszê j¹…)
(G³os z sali: …zredagowaæ.)
To proszê ju¿ mo¿e daæ tak¹. To jest ta popraw-

ka? Dziêkujê bardzo.
(Weso³oœæ na sali)
Utniemy nierównoœci no¿yczkami, ¿eby wy-

gl¹da³o elegancko, jak przysta³o na Izbê Wy¿sz¹.
(Weso³oœæ na sali)
Szanowni Pañstwo, nikt wiêcej nie zapisa³ siê

do g³osu w dyskusji.
Poniewa¿ zosta³a z³o¿ona poprawka, wniosek

o charakterze legislacyjnym, proszê Komisjê Rol-
nictwa i Ochrony Œrodowiska o ustosunkowanie
siê do przedstawionego wniosku i przygotowanie
sprawozdania.

Informujê panie i panów senatorów, ¿e g³oso-
wanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

W tym momencie, minutê przed czasem, prze-
rywamy obrady.

Szanowni Pañstwo, jeszcze pragnê pañstwa
poinformowaæ, ¿e jutro rozpoczynamy o godzinie
9.00 rano od punktu czternastego.

I teraz jeszcze proszê poczekaæ na komunikaty.

Senator Sekretarz
Przemys³aw B³aszczyk:
Szanowni Pañstwo, komunikat pierwszy.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci w sprawie roz-
patrzenia wniosków zg³oszonych w toku debaty
do ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci
i dowodach osobistych oraz niektórych innych
ustaw odbêdzie siê w dniu dzisiejszym bezpoœre-
dnio po og³oszeniu przerwy w obradach Senatu
w sali nr 179.

Drugi komunikat dotyczy posiedzenia Komisji
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska w sprawie roz-
patrzenia wniosków zg³oszonych w toku debaty
do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody
oraz niektórych innych ustaw, do ustawy o udo-
stêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochro-
nie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowis-
ka oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko
i do ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Odbêdzie
siê ono w dniu dzisiejszym o godzinie 19.00 w sali
plenarnej Senatu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy jeszcze mamy jakiœ komunikat? Dziêkujê

bardzo.
Dziêkujê za udzia³ w posiedzeniu plenarnym.

Do zobaczenia jutro. Wznawiamy obrady o 9.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 18 minut 01)

18. posiedzenie Senatu w dniu 24 wrzeœnia 2008 r.
Komunikaty 79

(senator L. Cichosz)



(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 03)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Zbigniew Ro-
maszewski i Krystyna Bochenek)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Przypominam, w jakiej kolejnoœci bêdziemy

dzisiaj rozpatrywali porz¹dek obrad: teraz punkt
czternasty, potem jedenasty i dwunasty.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czternastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez Komisjê Gospodarki Narodowej i zawarty
jest w druku nr 158, a sprawozdanie w druku
nr 158S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Gospodarki Narodowej, pana sena-
tora Kazimierza Kleinê, o przedstawienie wspól-
nego sprawozdania komisji w sprawie tego pro-
jektu ustawy.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej oraz

Komisji Ustawodawczej mam zaszczyt przedsta-
wiæ sprawozdanie obu naszych komisji o projek-
cie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu dro-
gowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Ten
projekt ustawy znajduje siê w druku nr 158S.

Po³¹czone komisje na wspólnym posiedzeniu
w dniu 22 lipca 2008 r. rozpatrzy³y w pierwszym
czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców
projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym oraz ustawy o transporcie drogo-
wym i wnosz¹ o przyjêcie bez poprawek za³¹czo-
nego projektu ustawy oraz projektu uchwa³y
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy.

Omawiany przeze mnie projekt zosta³ przygo-
towany przez senack¹ Podkomisjê „Przyjazne

Pañstwo”. Projekt ten zosta³ przyjêty przez Komi-
sjê Gospodarki Narodowej, a nastêpnie Komisjê
Ustawodawcz¹.

Obowi¹zuj¹ca obecnie ustawa – Prawo o ruchu
drogowym wprowadzi³a zakaz poruszania siê po
drogach publicznych pojazdów ci¹gn¹cych przy-
czepy, w których przewo¿one s¹ osoby. Pojazdy
takie, zwane kolejkami turystycznymi, bardzo po-
pularne w miejscowoœciach turystycznych, od
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych przewozi³y tury-
stów. Praktyka ta by³a akceptowana przez policjê
i inne organy publiczne przez wiele lat, mimo wy-
raŸnej luki w prawie w zakresie uregulowania
kwestii poruszania siê tych pojazdów.

Przygotowany przez nas projekt ustawy wpro-
wadza zapisy, które dopuszczaj¹ do u¿ytkowania
kolejki turystyczne oraz okreœlaj¹ najwa¿niejsze
zasady bezpieczeñstwa poruszania siê tych po-
jazdów. Proponowane zmiany zmierzaj¹ do wy-
³¹czenia spod wymogu uzyskania licencji na wy-
konywanie transportu drogowego dzia³alnoœci
polegaj¹cej na turystycznym przewozie osób ko-
lejk¹ turystyczn¹ sk³adaj¹c¹ siê z pojazdu ci¹g-
n¹cego i odpowiednio dostosowanej do przewozu
pasa¿erów przyczepy. Zgodnie z projektowanym
art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r.
o transporcie drogowym jej przepisy nie bêd¹
stosowane do turystycznego przewozu osób wy-
konywanego kolejk¹ turystyczn¹. Wy³¹czenie
dzia³alnoœci polegaj¹cej na przewozie osób kolej-
k¹ turystyczn¹ spod obowi¹zku uzyskania licen-
cji na wykonywanie transportu drogowego
umo¿liwi przedsiêbiorcom organizowanie takich
przewozów w ramach us³ug turystycznych. Dzia-
³alnoœæ ta ma charakter lokalny i sezonowy, nie
bêdzie wiêc stanowiæ powa¿nej konkurencji dla
przewoŸników realizuj¹cych przewozy osób w ra-
mach posiadanej licencji.

Proponowana przez nas ustawa zak³ada tak¿e
zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym.
W art. 2 prawa o ruchu drogowym dodano nowy
pkt 59, definiuj¹cy kolejkê turystyczn¹. Proponu-
jemy tak¿e, aby osoba kieruj¹ca kolejk¹ turysty-
czn¹ spe³nia³a wymóg ukoñczenia osiemnastu lat
i posiadania prawa jazdy odpowiedniej kategorii.
W omawianych przepisach przewidziano tak¿e



delegacjê dla ministra w³aœciwego do spraw
transportu do okreœlenia w drodze rozporz¹dze-
nia warunków technicznych dla kolejek turysty-
cznych oraz zakresu ich niezbêdnego wyposa¿e-
nia. Okresowe badania techniczne kolejek tury-
stycznych mia³yby byæ przeprowadzane corocz-
nie. Aby zapewniæ bezpieczeñstwo pasa¿erów,
wprowadzony zostaje obowi¹zek rejestracji kolej-
ki przed dopuszczeniem do ruchu drogowego.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Eu-
ropejskiej. Wejœcie tej ustawy w ¿ycie nie spowo-
duje wydatków ze strony bud¿etu pañstwa oraz
nie wp³ynie na dochody jednostek samorz¹du te-
rytorialnego.

Przy tej okazji chcia³bym bardzo serdecznie po-
dziêkowaæ panu ministrowi infrastruktury oraz
pracownikom ministerstwa, a tak¿e Ministerstwu
Spraw Wewnêtrznych i Administracji, za pomoc
w przygotowaniu tej ustawy, uzgodnieniu jej zapi-
sów tak, aby rzeczywiœcie by³a mo¿liwie najlepsza.

Chcia³bym tak¿e zapowiedzieæ, ¿e po uzgodnie-
niu z Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji oraz Ministerstwem Infrastruktury
z³o¿ê niewielk¹ poprawkê do proponowanej usta-
wy, tak aby jeszcze doprecyzowaæ pewne zapisy,
które mog³yby budziæ w¹tpliwoœci. Propozycje
tych poprawek te¿ s¹ uzgodnione z obydwoma mi-
nistrami. Ale to ju¿ jest sprawa dotycz¹ca debaty.
Tak wiêc bardzo proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie tej
naszej inicjatywy ustawodawczej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz do upowa¿nionego przedstawiciela
wnioskodawców.

Przypominam,¿ewnioskodawcyupowa¿nili do ich
reprezentowania pana senatora Kazimierza Kleinê.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów…
Proszê bardzo, pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, dla mnie pewna sprzecznoœæ

albo mo¿e niedoprecyzowanie wynika z faktu, ¿e
w dodanym pkcie 59 mamy bardzo œciœle okreœlo-
n¹ definicjê kolejki turystycznej. Jest to zespó³
sk³adaj¹cy siê z pojazdu ci¹gn¹cego i przyczep,
w skrócie mówi¹c. Nale¿a³oby wiêc traktowaæ taki
zespó³ jako jednostkê nierozdzieln¹. I taka w³aœ-
nie jednostka bêdzie podlega³a badaniom okreso-
wym, co wynika z art. 81 ust. 6a. Czy nie widzi pan
ryzyka zaistnienia sytuacji, kiedy na przyk³ad po-
jazd ci¹gn¹cy siê zepsuje i trzeba bêdzie doczepiæ
przyczepy do innego pojazdu ci¹gn¹cego? Albo

odwrotnie, zepsu³a siê któraœ z przyczep, chcemy
j¹ wymieniæ, ale poniewa¿ jest to traktowane jako
ca³y zespó³, nie jesteœmy w stanie tego dokonaæ na
podstawie tych przepisów. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:
Rzeczywiœcie ten problem dostrzegliœmy i po-

prawka, któr¹ zapowiedzia³em w swoim wyst¹pie-
niu, dotyczy w³aœnie tego, aby przewidzieæ tak¿e
tê ewentualnoœæ. Chodzi o to, aby nie doprowa-
dziæ do sytuacji, ¿e gdy zepsuje siê ko³o w wagoni-
ku, nie bêdzie mo¿na poruszaæ siê t¹ kolejk¹, bo
trzeba bêdzie od nowa przeprowadzaæ ca³e bada-
nia. Zg³oszona przeze mnie poprawka dotyczy tej
sprawy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Wiêcej pytañ nie ma.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Kleina: Dziêkujê.)
Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Jarmu-

ziewicz, chce zabraæ g³os w sprawie przedstawio-
nego projektu ustawy?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Projekt powsta³ w bardzo œcis³ej wspó³pracy

z ministerstwem i jest efektem d³ugotrwa³ych
konsultacji ze œrodowiskiem. To œrodowisko… To
du¿e s³owo – to jest raptem oko³o stu przedsiê-
biorców. Dzisiaj mamy tak¹ sytuacjê, ¿e polskie
prawo, praktycznie rzecz bior¹c, nie zauwa¿a tej
grupy zawodowej, to znaczy nie ma sposobu reje-
stracji, nie ma sposobu dopuszczenia do ruchu,
mamy wiêc taki kawa³ek fikcji prawnej: przedsiê-
biorcy, uprawiaj¹c swój zawód, czyli przewo¿¹c
tymi kolejkami turystycznymi, znajduj¹ siê w ja-
kimœ niebycie prawnym. W zwi¹zku z tym za³at-
wiamy wa¿n¹ sprawê. Proszê Wysok¹ Izbê
o poparcie tego projektu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Czy s¹ jakieœ pytania do pana ministra?
Panie Ministrze, przepraszam, ale prosi³bym,

¿eby pan tutaj wróci³, s¹ pytania do pana.
Przypominam o tym, ¿e pytania nie mog¹ trwaæ

d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê.
Pan senator Skorupa, proszê bardzo.

18. posiedzenie Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym 81

(senator K. Kleina)



Senator Tadeusz Skorupa:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Mam takie
pytanie: dlaczego przedsiêbiorcy, którzy tymi ko-
lejkami je¿d¿¹, czy te¿ inni, nie bêd¹ mieæ obo-
wi¹zku posiadania licencji? Czy osiemnastolatek,
który ma odpowiednie prawo jazdy, mo¿e od razu
sobie kupiæ kolejkê i takie us³ugi wykonywaæ? Kto
mu wystawia pozwolenie na przewóz osób i na ja-
kiej zasadzie? Czy zarz¹dcy dróg, czy dyrektorzy
parków, czy inne organy samorz¹dowe? Bardzo
proszê o wyjaœnienie tej kwestii.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Panie Senatorze, mówi pan o kilku sprawach

jednoczeœnie: o dostêpie do zawodu i o mo¿liwoœci
poruszania siê na przyk³ad na obszarach parków
narodowych. S¹ oddzielne przepisy, które regulu-
j¹, w jaki sposób na terenie parków narodowych
mo¿na siê poruszaæ pojazdami. Je¿eli chodzi o do-
stêp do zawodu, to nie widzê niczego zdro¿nego
w tym, ¿e m³ody cz³owiek, który przestrzega pra-
wa zapisanego w tym projekcie… Przepisy mówi¹,
¿e mo¿na jechaæ nie szybciej ni¿ 20 km na godzi-
nê, a wagoniki i ci¹gnik maj¹ spe³niaæ ca³y szereg
wymagañ technicznych.

Jeszcze jedna sprawa. Proszê zauwa¿yæ – to
jest charakterystyczne – ¿e mimo braku uregulo-
wañ prawnych nie mieliœmy do czynienia z jaki-
miœ bardzo groŸnymi wypadkami w tej grupie za-
wodowej, przynajmniej ja osobiœcie siê z tym nie
zetkn¹³em. To znaczy, ¿e ci ludzie do tej pory wy-
konywali swoje zajêcie na tyle odpowiedzialnie, ¿e
nic z³ego siê nie przytrafi³o, i niech tak zostanie.
W zwi¹zku z tym myœlê, ¿e wiek nie musi byæ tu
podstawowym kryterium. Jest coœ takiego, co
bardzo ciê¿ko opisaæ w prawie, a co nazywa siê
„rozs¹dek”. Myœlê, ¿e tej grupie zawodowej to to-
warzyszy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Ortyl… Aha.
(Senator W³adys³aw Ortyl: Dziêkujê.)
Ju¿ nie ma pytania. Dziêkujê.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Dziêkujê bardzo.)
Nie ma wiêcej pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.

Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

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

Informujê te¿, ¿e wniosek o charakterze legisla-
cyjnym z³o¿y³ na piœmie pan senator Kleina.

Zamykam dyskusjê.
Przypominam, ¿e drugie czytanie koñczy siê

skierowaniem projektu do komisji w celu usto-
sunkowania siê do zg³oszonych w toku dyskusji
wniosków. W zwi¹zku z tym stwierdzam, ¿e Senat
kieruje projekt ustawy do Komisji Gospodarki
Narodowej i Komisji Ustawodawczej.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach mor-
skich.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 234,
a sprawozdania komisji w drukach nr 234A
i 234B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pani¹ senator Dorotê Arciszewsk¹-Mie-
lewczyk, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja Gospodarki Narodowej 18 wrzeœnia

obradowa³a nad ustaw¹ o zmianie ustawy o iz-
bach morskich, zawart¹ w druku senackim
nr 234 i drukach sejmowych nr 522 i 823. Mam
zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie w imieniu Ko-
misji Gospodarki Narodowej.

Koniecznoœæ nowelizacji ustawy z dnia 1 gru-
dnia 1961 r. o izbach morskich zwi¹zana jest
z wyrokiem Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie
Brudnicka i inni przeciwko Polsce. Europejski
Trybuna³ Praw Cz³owieka stwierdzi³ w wyroku
naruszenie przez Polskê gwarantowanego przez
Konwencjê o ochronie praw cz³owieka i podsta-
wowych wolnoœci w art. 3 prawa do rzetelnego
postêpowania s¹dowego przed niezawis³ym,
bezstronnym s¹dem. Zdaniem trybuna³u nie-
zgodne z konwencj¹ s¹ w szczególnoœci posta-
nowienia przewiduj¹ce powo³ywanie i odwo³y-
wanie przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹ce-
go izby morskiej przez ministra sprawiedliwoœci
w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do
spraw gospodarki morskiej. Zdaniem trybuna³u
taka regulacja oznacza, ¿e nie mog¹ oni zostaæ
uznani za nieusuwalnych, a nadto istnieje miê-
dzy nimi a ministrami stosunek hierarchiczne-
go podporz¹dkowania. Z tego wzglêdu izby mor-
skie w takim sk³adzie nie mog¹ byæ uznane za
niezawis³e s¹dy.
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Ponadto ustawa nie przewiduje prawa odwo³a-
nia do s¹du od orzeczeñ izb morskich w spra-
wach, których dotyczy³o zaskar¿one do trybuna³u
postêpowanie, mimo ¿e ich orzeczenia wp³ywa³y
na prawa cz³onków rodzin za³ogi.

W uzasadnieniu czy opinii Biura Legislacyjnego
zawarte s¹ g³ówne cele, które powinny zostaæ zreali-
zowane w nowelizacji i s³u¿yæ naprawieniu prawa
w tych miejscach, w których uchybienia zarzuci³
nam trybuna³.Chodzi onastêpuj¹ce sprawy:wpro-
wadzenie przepisów jednoznacznie wskazuj¹cych,
¿e izby morskie jako organy s¹dowe opieraj¹ siê
w swojej dzia³alnoœci przede wszystkim na delego-
wanych sêdziach s¹dów powszechnych; oddziele-
nie funkcji dochodzeniowej izb morskich od ich
uprawnieñ orzeczniczych; rozszerzenie pojêcia za-
interesowanego w postêpowaniu przed izb¹ morsk¹
– bêdzie nim ka¿dy, czyjego interesu prawnego do-
tyczy wypadek morski; wprowadzenie pe³nej drogi
odwo³awczej od orzeczeñ izb morskich w drugiej in-
stancji do S¹du Apelacyjnego w Gdañsku.

Jak pañstwo wiecie, Polska nie zaskar¿y³a wyro-
ku Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka i st¹d
podjêcie inicjatywy dostosowania stanu prawnego
do standardów miêdzynarodowych.

Oddzieleniu funkcji orzeczniczej od dochodze-
niowej ma s³u¿yæ powierzenie prowadzenia docho-
dzenia w sprawach wypadków morskich inspekto-
rowi dochodzeniowemu albo kapitanatowi lub
bosmanatowi portu. Nale¿y przy tym podkreœliæ,
¿e zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cym art. 27 usta-
wy izba morska przeprowadza dochodzenie bezpo-
œrednio przez przewodnicz¹cego lub wiceprzewo-
dnicz¹cego albo za poœrednictwem kapitanatów
lub bosmanatów portów. W praktyce w imieniu
przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego do-
chodzenie prowadzone jest przez inspektora do-
chodzeniowego, co wynika z rozporz¹dzenia wyko-
nawczego do ustawy. Zatem wprowadzenie do
ustawy inspektorów dochodzeniowych jest zabie-
giem legislacyjnym, który szanuje istniej¹cy stan
faktyczny. Ponadto projekt rozszerza kr¹g zainte-
resowanych w sprawie wypadku morskiego.
W konsekwencji szeroka grupa osób bêdzie mia³a
prawo do udzia³u w postêpowaniu oraz prawo do
odwo³añ od orzeczeñ izb morskich. Projekt ustawy
wprowadza prawo do odwo³añ od ka¿dego orzecze-
nia wydanego przez Odwo³awcz¹ Izbê Morsk¹ do
S¹du Apelacyjnego w Gdañsku. Takie rozwi¹zanie
otwiera pe³n¹ drogê do odwo³añ dla wszystkich
podmiotów wymienionych w art. 41 ustawy, a wiêc
dla delegata i zainteresowanych, a w sprawach
okreœlonych w art. 15 ust. 4 równie¿ dla pañstwo-
wego inspektora pracy.

Polska jako cz³onek Rady Europy oraz pañstwo
bed¹ce stron¹ Konwencji o ochronie praw cz³owie-
ka i podstawowych wolnoœci zobowi¹zana jest do
wype³niania postanowieñ konwencji. Wyrok

w sprawie Brudnicka i inni zapad³ w dniu 3 marca
2005 r. Zgodnie z jego zaleceniami Polska by³a zo-
bowi¹zana do dostosowania prawa do standardów
ustanowionych przez konwencjê w ci¹gu szeœciu
miesiêcy od dnia wydania wyroku. Z uwagi na fakt,
¿e Polska nie zaskar¿y³a wyroku, jest zobowi¹zana
do wprowadzenia zaleceñ Europejskiego Trybuna-
³u Praw Cz³owieka do prawa polskiego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach mor-
skich zosta³ opracowany wy³¹cznie w celu wyko-
nania wyroku. Brak wykonania tego wyroku
oznacza, i¿ Polska nie spe³nia standardów miê-
dzynarodowych i nie przestrzega praw cz³owieka.
Izby morskie ca³y czas s¹ organami funkcjonu-
j¹cymi na podstawie zaskar¿onej ustawy. Odwo-
³awcza Izba Morska wydaje oko³o piêtnastu orze-
czeñ rocznie. Obecnie ka¿de orzeczenie mo¿e zo-
staæ zaskar¿one do Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka, przy czym trybuna³ nie bêdzie
bada³ meritum sprawy, lecz to, czy Polska zmieni-
³a ustawê o izbach morskich. Tak wiêc konsek-
wencj¹ odrzucenia nowelizacji ustawy o izbach
morskich jest nara¿enie Polski na procesy przed
Europejskim Trybuna³em Praw Cz³owieka, z któ-
rych ka¿dy bez badania sprawy bêdzie przegrany.

Oczywiœcie nale¿y wspomnieæ, ¿e Biuro Legis-
lacyjne Senatu zg³osi³o poprawki. Nad tymi po-
prawkami odby³a siê dyskusja. Zg³aszane by³y ró-
wnie¿ w¹tpliwoœci senatorów co do odniesienia do
polskiego systemu prawnego umocowania in-
spektorów i przeprowadzania dochodzenia
w sprawie wypadku morskiego, badania w tej
sprawie. Jednak¿e mamy œwiadomoœæ tego, co
tak¿e by³o wyra¿ane przez senatorów, ¿e to jest
tylko jeden z elementów, który powinien podlegaæ
nowelizacji. Zmiana ustawy o izbach morskich
powinna byæ inicjatyw¹, która generalnie zmie-
nia³aby funkcjonowanie izb morskich i wpisywa³a
je w zdrowy system, bo jest to pewien ewenement,
element specyficzny, który wystêpuje w Polsce.
Rozmawialiœmy równie¿ o kompetencjach in-
spektora. Odby³a siê dyskusja nad jego upra-
wnieniami, tak¿e kwalifikacjami, które powinien
posiadaæ, by³a równie¿ mowa o zadaniach inspek-
torów. Zapytaliœmy o to, czy rz¹d podj¹³ prace, czy
s¹ podejmowane prace i w jakim terminie mo¿na
siê spodziewaæ nowelizacji tej¿e ustawy. Zape-
wniono nas, ¿e prace trwaj¹, prowadzone s¹ kon-
sultacje ze œrodowiskiem, którego to dotyczy, zaœ
ten element, jak zostaliœmy poinformowani, ta
czêœæ, która w tej chwili w myœl orzeczenia trybu-
na³u jest w ustawie zmieniana, jest tylko prelu-
dium do rozbudowanej nowelizacji.

Bêdziemy siê temu pilnie przypatrywaæ i cze-
kaæ na tê nowelizacjê. Miejmy nadziejê, ¿e zosta-
nie ona przedstawiona obu komisjom i bêdziemy
mogli nad tym dyskutowaæ. Niemniej jednak
w g³osowaniu wszyscy opowiedzieli siê za przyjê-
ciem nowelizacji w takim zakresie, jaki przedsta-
wi³o ministerstwo. Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka

i Praworz¹dnoœci, pana senatora Jana Rulew-
skiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka i Prawo-

rz¹dnoœci, którego przedstawienie przypad³o mojej
osobie, jest lustrzanym odbiciem tego, co w tak
rzeczowy i wyczerpuj¹cy sposób przedstawi³a pani
senator Arciszewska-Mielewczyk z Komisji Gospo-
darki Narodowej. Dodam tylko, ¿e sprawozdanie
nie zosta³o przyjête jednog³oœnie. O przes³ankach,
które to sprawi³y, pani senatorArciszewska-Mielew-
czyk równie¿ wspomnia³a. Ten fakt by³ nastêpstwem
zarówno poprawek zg³oszonych przez Biuro Legisla-
cyjne, jak i dyskusji zainicjowanej przez pana prze-
wodnicz¹cego komisji, senatora Piotrowicza. Inni
cz³onkowiekomisjiw³¹czyli siêw têo¿ywion¹dysku-
sjê i dostrzegli pewne niekonsekwencje, jakie wpro-
wadzili pos³owie do projektu rz¹dowego. Mianowicie
pos³owie chcieli bli¿ej okreœliæ status oficerów czy
urzêdników, inspektorów dochodzeniowych, zrobili
to jednak niekonsekwentnie, nie na tyle na
szczêœcie, ¿eby popsuæ dobry projekt, który przed-
stawi³ rz¹d.

Inna refleksja, przepraszam za to, ¿e osobista.
Choæ pani senator Arciszewska-Mielewczyk doœæ
kategorycznie stwierdzi³a, jakoby Polska – myœlê,
¿e w tym zakresie – nie w pe³ni realizowa³a kartê
praw cz³owieka, to mo¿na by³oby to stanowisko
zmiêkczyæ faktem, ¿e ustawa z 1961 r. o izbach
morskich nie tak dalece odbiega³a od wymogów
tej karty. Wprawdzie zawiera³a element ingerencji
dwóch ministrów, jednak¿e podkreœla³a – choæ
jest ustaw¹ z 1961 r. – niezawis³oœæ tego organu.
Podkreœla³a te¿, ¿e tymi, którzy s¹dz¹, s¹ jednak
sêdziowie, choæ rzeczywiœcie nie okreœla³a w³aœci-
wej drogi, niezawis³ej drogi delegowania sêdziów
do sk³adu orzekaj¹cego izby morskiej.

Warto te¿ podzieliæ siê pewn¹ refleksj¹, o której
wszyscy mówili na posiedzeniu Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci: ¿e instytucja izb
morskich posiada wyraŸny charakter historyczny
i korporacyjny. Takich i podobnych instytucji
w Polsce, ale s¹dzê, ¿e i na œwiecie, jest wiêcej.
Mnie na przyk³ad jest znany Wy¿szy Urz¹d Górni-
czy, który bada wypadki górnicze, wystêpuj¹ce
przecie¿ ze znacznie wiêksz¹ czêstotliwoœci¹, wy-
wo³uj¹ce skutki w szerszym zakresie, s¹ to rów-
nie¿ wypadki geologiczne. Przypuszczam, ¿e wy-
darzeñ zwi¹zanych z katastrofami, ¿eby nie wspo-
minaæ ju¿ o tsunami, w œwiecie XXI wieku bêdzie
jednak wiêcej.

Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, po-
dobnie jak to sprawozdawa³a pani senator Arci-

szewska-Mielewczyk, uwa¿a, ¿e prace rz¹du doty-
cz¹ce – przepraszam za taki neologizm – komplek-
sowego rozwi¹zania tego typu zagadnieñ powinny
zmierzaæ do szerszego opracowania. Termin, który
wyznaczy³ Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka, nie
jest dostateczny, nie daje takich mo¿liwoœci. Jednak-
¿e, podobnie jak w przypadku Komisji Gospodarki
Narodowej, zosta³a zawarta niepisana umowa
z rz¹dem, ¿e dokona tego w najbli¿szym czasie, a in-
formacje o pracach nad tym rozwi¹zaniem, które
nie bêdzie mia³o ju¿ ¿adnych wad i usytuuje Polskê
w gronie pañstw najbardziej przestrzegaj¹cych
konwencji praw cz³owieka, bêd¹ przekazywane na
bie¿¹co do Senatu. W tym stanie rzeczy komisja
apeluje do senatorów, do Wysokiej Izby, o uchwale-
nie ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca,

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê, zapytania do sena-
torów sprawozdawców.

Czy ktoœ z pañstwa pragnie zadaæ takie pyta-
nie? Nie widzê chêtnych.

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

Czy pani minister Anna Wypych-Namiotko
chce zabraæ g³os w sprawie tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Anna Wypych-Namiotko: Tak.)

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³abym podziêkowaæ za bardzo rzeteln¹

i intensywn¹ wspó³pracê w obu komisjach. Dziê-
kujê za przyjêcie naszych argumentów doty-
cz¹cych koniecznoœci dokonania ma³ej noweliza-
cji. Jednoczeœnie chcia³abym potwierdziæ nasze
zobowi¹zania dotycz¹ce bie¿¹cego informowania
na temat prac dotycz¹cych du¿ych zmian ustawy
o izbach morskich, wi¹¿¹cych siê oczywiœcie œciœ-
le z powstaniem komisji badania wypadków mor-
skich, do której powo³ania bêdziemy zobowi¹zani
wobec zmieniaj¹cych siê obecnie przepisów miê-
dzynarodowych i europejskich. Automatycznie
bêd¹ musia³y zostaæ wprowadzone zmiany doty-
cz¹ce powo³ania komisji i przekazania orzeczeñ
dotycz¹cych tych wypadków do s¹dów powsze-
chnych. Jeszcze raz chcia³abym serdecznie po-
dziêkowaæ za wszystkie bardzo cenne uwagi
i wskazania, które zostan¹ uwzglêdnione podczas
pracy nad du¿ymi nowelizacjami, i potwierdziæ
nasz¹ bie¿¹c¹ wspó³pracê. Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca,

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê, zapytania do
przedstawiciela rz¹du.

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

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

struktury Anna Wypych-Namiotko: Dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Stani-
s³awa Piotrowicza.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Panie i Pano-

wie Senatorowie!
Serdecznie dziêkujê sprawozdawcom obu ko-

misji, a w szczególnoœci, bo tu mogê siê osobiœcie
odnieœæ, panu senatorowi Rulewskiemu za to, ¿e
rzetelnie przedstawi³ przebieg dyskusji, która od-
by³a siê na posiedzeniu komisji.

Rzeczywiœcie, dyskusja mia³a charakter stricte
merytoryczny. Zastanawialiœmy siê nad poszcze-
gólnymi rozstrzygniêciami. Wyrok Europejskiego
Trybuna³u Praw Cz³owieka jest wyrokiem sprzed
trzech lat. Mówiê o tym nie po to, by czyniæ zarzuty
pod czyimkolwiek adresem, ale minê³y trzy lata
i w tym czasie nie uda³o nam siê wypracowaæ,
w moim przekonaniu, dobrej nowelizacji ustawy.
Pragnê zwróciæ uwagê na kilka elementów – zreszt¹
zosta³o to ju¿ przedstawione w wyst¹pieniu pani se-
nator Arciszewskiej-Mielewczyk, ale ja mo¿e jeszcze
wyraŸniej to podkreœlê – a w zasadzie na trzy g³ówne
zarzuty trybuna³u w Strasburgu. Pierwszy to taki,
¿e zdarzenia dotycz¹ce wypadków morskich rozpa-
trywane s¹ przez izbê morsk¹, która nie jest s¹dem
w rozumieniu standardów unijnych, a myœlê, ¿e ró-
wnie¿ polskich. Drugi – izba morska kumuluje
w sobie dwie funkcje, funkcjê dochodzeniowo-œled-
cz¹, a wiêc funkcjê œcigania, rozpoznania, i funkcjê
orzecznicz¹. Trzeci bardzo wa¿ny zarzut ze strony
trybuna³u w Strasburgu dotyczy³ tego, ¿e do takich
postêpowañ nie dopuszcza siê osób pokrzywdzo-
nych. Pod³o¿em do wydania tego orzeczenia by³a
katastrofa „Heweliusza”, do której dosz³o przed kil-
ku laty. Tam w³aœnie nie dopuszczono do udzia³u
w postêpowaniu rodzin zmar³ych, rodzin tych, któ-
rzy zginêli w katastrofie. To izba morska prowadzi³a
dochodzenie, izba morska orzeka³a i takie orzecze-
nie by³o orzeczeniem ostatecznym.

Nowelizacja rz¹dowa chce zadoœæuczyniæ tym
zarzutom trybuna³u i moim zdaniem s³usznie, ¿e
rz¹d podejmuje dzia³ania. Wydaje mi siê, ¿e nowe-
lizacja w kszta³cie przedstawionym Sejmowi by³a
lepsza od tej, która wysz³a z Sejmu. Pos³owie ad
hoc próbowali tê ustawê naprawiæ i myœlê, ¿e im
siê to nie uda³o.

Drodzy Pañstwo, obawiam siê jednego. Wiem,
¿e sprawa jest pilna, bo kilka postêpowañ doty-
cz¹cych wypadków morskich jest ju¿ w toku
i nale¿y obawiaæ siê, ¿e kolejne sprawy rozpoz-
nawane przez izbê morsk¹ trafi¹ do Europej-
skiego Trybuna³u Praw Cz³owieka i znowu orze-
czenia zostan¹ uchylone z takich samych przy-
czyn, jak trzy lata temu. Obawiam siê tego
i chcia³bym, ¿eby Izba mia³a œwiadomoœæ, ¿e
w moim przekonaniu obecna nowelizacja, jak-
kolwiek próbuje wype³niæ zalecenia Europej-
skiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, nie czyni te-
go w stopniu wystarczaj¹cym.

Pragnê zwróciæ uwagê na mo¿e drobny dla
pañstwa element, mam na myœli u¿ycie sformu-
³owania – nie przywo³am go dos³ownie – mó-
wi¹cego o tym, ¿e do postêpowania nale¿y dopu-
œciæ osoby zainteresowane. W jêzyku potocznym
sprawa wydaje siê oczywista, ale prawo operuje
pojêciem „strony”, wzglêdnie te strony nazywa,
w tym wypadku pewnie g³ównie chodzi o po-
krzywdzonego. Dlatego i nad t¹ terminologi¹
warto by siê zastanowiæ, ¿eby nie wprowadzaæ
nowego okreœlenia, które nie funkcjonuje w po-
rz¹dku prawnym.

Drug¹ kwesti¹ jest to, czy rzeczywiœcie dokona-
no rozdzia³u funkcji dochodzeniowych od funkcji
orzeczniczych. W dalszym ci¹gu dochodzenia bê-
d¹ prowadzili inspektorowie izby morskiej. W dal-
szym ci¹gu o winie... A w ogóle rozstrzygaæ sprawy
– tu mog¹ wchodziæ w grê zdarzenia o charakterze
cywilnym i karnym, w zwi¹zku z tym cofam wypo-
wiedŸ o winie – w dalszym ci¹gu bêd¹ izby mor-
skie, z t¹ wszak¿e ró¿nic¹, ¿e orzekaæ bêd¹ delego-
wani sêdziowie. Moja w¹tpliwoœæ jest nastêpu-
j¹ca i tu siê kierujê w stronê teoretyków prawa.
Czy sêdzia delegowany do organu administracyj-
nego, bo izba morska nie jest jednak organem
s¹downiczym, i niezawis³y s¹d to jest to samo?
W moim przekonaniu s¹ tu doœæ powa¿ne w¹tpli-
woœci.

Podczas posiedzenia komisji s³ysza³em, ¿e ma-
my œwiadomoœæ, ¿e nowelizacja nie jest dobra.
Wszyscy byliœmy co do tego zgodni, ³¹cznie ze
stron¹ rz¹dow¹, ¿e trzeba prowadziæ pilne prace,
¿eby w pe³ni sprostaæ wymaganiom orzeczenia
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka i przy-
gotowaæ w³aœciw¹ nowelê. Na to jednak potrzeba
sporo czasu, mówiono o trzech latach potrzeb-
nych na dokonanie w³aœciwej nowelizacji. A ja
z uporem stawia³em pytanie: a dlaczego by nowe-
lizacji nie ograniczyæ do krótkiego zapisu: orzeka-
nie w sprawach zdarzeñ morskich powierza siê
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s¹dom powszechnym? Koniec, kropka. Izba mor-
ska jako organ specjalistyczny w dalszym ci¹gu
mo¿e prowadziæ dochodzenia. Niew¹tpliwie jest
ona organem najlepiej wyspecjalizowanym w tego
rodzaju zdarzeniach. Mo¿e, podobnie jak – ja pew-
nie nie potrafiê w pe³ni przytoczyæ nazwy – inspek-
torat kontroli lotów czy inspektorat kontroli lotni-
ctwa, który równie¿ bada przyczyny katastrof lot-
niczych, ale niezale¿nie od inspektoratu postêpo-
wania przygotowawcze prowadzone s¹ przez or-
gany œcigania, a inspektorat kontroli lotów jako
organ specjalistyczny przedk³ada swoje opinie,
wykorzystywane w toku postêpowania przygoto-
wawczego i równie¿ w toku postêpowania s¹do-
wego. Dlaczego by nie pójœæ za tym wzorem? Izba
morska jest tym organem specjalistycznym, który
bada wypadki, jak równie¿ mo¿e prowadziæ w³as-
ne dochodzenia, bo nie wszystkie zdarzenia mu-
sz¹ trafiaæ póŸniej do s¹du – mog¹ to byæ przecie¿
zdarzenia o charakterze deliktu, mog¹ to byæ zda-
rzenia o charakterze wykroczeñ morskich itd.,
itd., postêpowania o charakterze dyscyplinar-
nym. Izba morska w pe³ni zachowuje tu swoje
kompetencje.

Nie wiem, dlaczego zamiast delegowaæ sê-
dziów do tych s¹dów – zreszt¹ pada³y tu te¿ za-
rzuty tego rodzaju, czy taki sêdzia delegowany,
tak jak by³o wczeœniej, na wniosek jednego mi-
nistra przez drugiego ministra itd., zachowuje
swoj¹ niezawis³oœæ, czy w obecnym kszta³cie
noweli sêdzia delegowany to te¿ to samo, co s¹d
niezawis³y – nie przekazaæ na przyk³ad orzecz-
nictwa w tych sprawach S¹dowi Okrêgowemu
w Gdyni i S¹dowi Okrêgowemu w Szczecinie ja-
ko s¹dom pierwszej instancji. Sprawa za³at-
wiona, nie trzeba nikogo delegowaæ. Myœlê, ¿e
tego rodzaju zapis w pe³ni spe³nia wymogi, ja-
kie na³o¿y³ na nas Europejski Trybuna³ Praw
Cz³owieka.

Rodzi siê pytanie: dlaczego tak okrê¿nymi dro-
gami? O innych nieprawid³owoœciach, które,
moim zdaniem, wystêpuj¹ w noweli, g³ównie na-
niesionych w Sejmie, nie bêdê wspomina³, by nie
zaciemniaæ obrazu, ale prosi³bym Wysok¹ Izbê
o zastanowienie siê nad tym.

Mam œwiadomoœæ, ¿e musimy to zrobiæ jak naj-
szybciej. Chodzi te¿ o to, ¿eby ofiarom nadaæ sta-
tus umo¿liwiaj¹cy uczestnictwo w postêpowa-
niach. Wiem, ¿e to jest sprawa pilna i w pe³ni zga-
dzam siê z wypowiedzi¹ pani senator Arciszew-
skiej-Mielewczyk. Tylko czy rzeczywiœcie potrze-
bujemy tak du¿o czasu? Chodzi mi o to, ¿ebyœmy
siê ponownie nie wstydzili przed Europejskim
Trybuna³em Praw Cz³owieka, który ju¿ nam raz
zwróci³ uwagê na niew³aœciwe funkcjonowanie
izb morskich i na niew³aœciwe orzekanie w spra-
wach zdarzeñ morskich; my to poprawiamy i zno-
wu Ÿle poprawiamy.

W zwi¹zku z tym mój gor¹cy apel jest taki, ¿e-
byœmy siê zastanowili, czy nie wprowadziæ krót-
kiego, zwartego zapisu: orzecznictwo przekazuje
siê s¹dom powszechnym, S¹dowi Okrêgowemu
w Gdyni i S¹dowi Okrêgowemu w Szczecinie.
Przecie¿ na po³udniu takich wydarzeñ morskich
nie ma, wiêc wystarcz¹ te dwa s¹dy. Zreszt¹ skala
zdarzeñ – jak wiemy, to jest bodaj¿e oko³o piêtna-
stu spraw rocznie – nie jest a¿ tak wielka, ¿eby ist-
nia³a potrzeba tworzenia ekstras¹du w tej mierze.

Tak jak wspomnia³ pan senator Rulewski, rze-
czywiœcie mamy dwa takie organy – Wy¿szy Urz¹d
Górniczy i izbê morsk¹. W teorii prawa nazywa³o
siê je kiedyœ, jak ja studiowa³em, quasi-s¹dami,
bo ju¿ wtedy by³a œwiadomoœæ, ¿e to nie s¹ s¹dy.
A dziœ przecie¿ w konstytucji mamy wyraŸnie po-
wiedziane, ¿e wymiar sprawiedliwoœci w Rzeczy-
pospolitej Polskiej sprawuj¹ S¹d Najwy¿szy, s¹dy
powszechne, s¹dy administracyjne oraz s¹dy
wojskowe. W zwi¹zku z tym myœlê, ¿e nie mo¿emy
pozostaæ przy tym docelowo, ¿eby wymiar spra-
wiedliwoœci, a wiêc orzekanie w sprawie katastrof
i innych wydarzeñ morskich, pozostawiæ izbom
morskim. I proszê o refleksjê na ten temat.

Wiem o tym, ¿e sprawa jest pilna, nie chcê niko-
mu rzucaæ k³ód pod nogi, jak równie¿ rozumiem
sytuacjê, w jakiej znalaz³ siê rz¹d, ale apelujê: czy
nie uda³oby nam siê w tej chwili szybko wprowa-
dziæ noweli w takim kszta³cie, jak proponujê? Ser-
decznie dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra

£ukasza Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Rozumiem troskê mojego przedmówcy o ujedno-

licenie zasad funkcjonowania w procesach osób,
których praw te procesy dotycz¹, ale trzeba u-
wzglêdniæ specyfikê s¹dów specjalistycznych, ja-
kimi s¹ s¹dy powo³ane przy izbach morskich. Pro-
szê pamiêtaæ, ¿e to s¹downictwo nie tworzy ele-
mentu przeszkody w orzekaniu w s¹dach powsze-
chnych ani o prawach cywilnych, ani o zasadach
odpowiedzialnoœci karnej przekraczaj¹cej zakres
kompetencji s¹dów przy izbach morskich.

Te s¹dy maj¹ ogromn¹ tradycjê nie tylko polsk¹
i nie tylko europejsk¹. Proszê pamiêtaæ, ¿e ta dzia-
³alnoœæ zwi¹zana by³a swego czasu ze szczegól-
nym zakresem funkcjonowania gospodarki mor-
skiej jako funkcji pañstwa w dziedzinie cywilnej,
gospodarczej, handlowej, jednym s³owem w ca-
³ym ¿yciu publicznym narodów, zw³aszcza naro-
dów, które prowadzi³y dzia³alnoœæ opart¹ o morze.
Te s¹dy ugruntowa³y siê w tradycji mo¿e bardziej
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ni¿ niektóre zwyczaje, je¿eli chodzi o s¹downictwo
powszechne. S¹ to s¹dy specjalistyczne, których
orzeczenia dotycz¹ œciœle specjalistycznych usta-
leñ zwi¹zanych z prawem morza – mówi¹c bardzo
ogólnie – z ogromnym zakresem wymogów doty-
cz¹cych armatorów, drogi morskiej, sposobu fun-
kcjonowania i porz¹dku prawnego na morzu
i zwi¹zanego z morzem. St¹d wymaganie od
s¹dów powszechnych, ¿eby dysponowa³y tak¹
wiedz¹, wi¹¿e siê z przekreœleniem sprawnoœci
dzia³ania w zakresie orzeczeñ prejudycjalnych.
Przecie¿ te orzeczenia z punktu widzenia póŸniej-
szego dochodzenia praw przed s¹dami powsze-
chnymi przez poszkodowanych czy tych, których
dotycz¹ zdarzenia na morzu – a ich przebieg, cha-
rakter i zwi¹zek przyczynowy ustalaj¹ s¹dy przy
izbach morskich – s¹ tylko jednym z elementów
dochodzenia. Z przepisów ogólnych wynika, ¿e
w ka¿dej takiej sprawie mo¿e braæ udzia³ proku-
rator. On mo¿e siê w³¹czyæ w ka¿dym stadium po-
stêpowania, równie¿ na etapie postêpowania
przygotowawczego, do dzia³alnoœci s¹du przy iz-
bach morskich.

S¹ s¹dy konsumenckie, s¹ okreœlone s¹dy
w zakresie prawa patentowego, s¹ i s¹dy ugrun-
towane, je¿eli chodzi o tradycje pañstw mor-
skich. Proszê pamiêtaæ, ¿e te s¹dy s¹ pod kontro-
l¹, dlatego ¿e jest Europejska Agencja Bezpie-
czeñstwa Morskiego i po ka¿dym takim postêpo-
waniu jest monitoring miêdzynarodowy w tym
zakresie. Wydaje mi siê, ¿e akurat spo³ecznoœæ
miêdzynarodowa wypracowa³a bardzo sprawny
mechanizm kontroli prawid³owoœci orzekania
w tych sprawach.

Oczywiœcie jest jeden problem: jak dalece
w tych postêpowaniach mog¹ aktywnie uczestni-
czyæ strony niebêd¹ce tylko armatorem lub kapi-
tanem statku, którego dotyczy wypadek morski,
czy te¿ osobami, których odpowiedzialnoœæ za sa-
mo zdarzenie lub w ramach zdarzenia przedmio-
towa, nie podmiotowa, jest przes¹dzana niejako
w orzeczeniu tego typu s¹du specjalistycznego.
I tutaj ustawa wychodzi dosyæ daleko naprzód, co
trzeba aprobowaæ. Art. 24 mówi, ¿e zainteresowa-
nym w sprawie jest ka¿dy, czyjego interesu praw-
nego dotyczy wypadek morski. Jest tu ca³a pula
zainteresowanych, w tym wszyscy poszkodowani
albo ci, którzy s¹ zainteresowani, by w prejudy-
cjalnym orzeczeniu ich interesy czy prawa nie zo-
sta³y naruszone, powiedzmy, przez uniemo¿liwie-
nie im powo³ywania siê na te ustalenia przed
s¹dami powszechnymi wtedy, kiedy po orzecze-
niu s¹du przy izbach morskich mog¹ dochodziæ
swoich roszczeñ przed s¹dem powszechnym.
St¹d, wydaje mi siê, nie mo¿na patrzeæ inaczej na
s¹dy przy izbach morskich – to s¹ specjalne s¹dy
i postêpowania w tym zakresie przy izbach mor-
skich, nadzorowane przez ministra sprawiedliwo-

œci przez delegowanych sêdziów i przez specjali-
stów, którzy s¹ z kolei kontrolowani przez sam¹
izbê morsk¹ co do ich miarodajnoœci – jak tylko
poprzez pryzmat ich ju¿ ugruntowanej roli
w s¹downictwie specjalistycznym w ca³ym syste-
mie s¹downictwa. Jest to wyjœcie, wydaje mi siê,
bardziej wypróbowane i trafne ni¿ takie, ¿e sêdzia,
który jest praktycznie nieobznajomiony z mate-
ri¹, ma wydaæ orzeczenie na podstawie tego, co
powie bieg³y. Tam sami sêdziowie s¹ bieg³ymi. Jest
to pewne przegiêcie w kierunku jednostronnoœci
zrównania praw wszystkich przed s¹dem, przy
czym nie patrzy siê na to, ¿e te s¹dy w³aœnie dziêki
takiemu sk³adowi sêdziowskiemu zapewniaj¹
lepsz¹ miarodajnoœæ i wiêksze wywa¿enie meryto-
ryczne samych orzeczeñ.

St¹d, aprobuj¹c ustawê w ca³oœci, zaleca³bym
ostro¿noœæ. Podzielam troskê o to, ¿eby wszystkie
prawa by³y przestrzegane tak jak w s¹dach po-
wszechnych i dochodzone na zasadzie art. 6 kon-
wencji rzymskiej, mówi¹cej o prawie do rzetelne-
go procesu, równoœci stron i równoœci broni, bo
tak to siê nazywa w orzecznictwie sztrasburskim,
i zapewnieniu wszystkich elementów ochrony
praw cz³owieka w procesie. Chodzi o to, ¿eby przy-
padkiem nie wylaæ dziecka z k¹piel¹ i nie powie-
dzieæ, ¿e nale¿y przeprowadziæ – jak to siê kiedyœ
mówi³o – urawni³owkê s¹dow¹, bo w tym przypad-
ku zaszkodzi³aby ona merytorycznemu zakresowi
tego, co reprezentuj¹ s¹dy specjalistyczne. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusjê…
A, przepraszam, pan senator Kieres.

Senator Leon Kieres:
Powiem bardzo krótko, bo chcê wesprzeæ wy-

st¹pienie pana senatora Andrzejewskiego, mery-
torycznie g³êboko uzasadniaj¹cego wnioski, które
sformu³owa³. To nie jest tak, ¿e w ka¿dej sytuacji
wymagane jest poddanie orzeczniczej kontroli
s¹dowej czy to rozstrzygniêæ w³adz administracyj-
nych, czy takich przypadków, jakie le¿¹ dzisiaj we
w³aœciwoœci rzeczowej izb morskich. Przypomi-
nam pañstwu, ¿e w dalszym ci¹gu w bardzo szero-
kim zakresie poza tak zwan¹ kognicj¹, czyli w³a-
œciwoœci¹ merytoryczn¹ s¹dów, le¿¹ przypadki
zwi¹zane ze sporami gospodarczymi. To jest pro-
blem zw³aszcza arbitra¿u gospodarczego. Przypo-
minam pañstwu, ¿e od 2006 r. po nowelizacji ko-
deksu postêpowania cywilnego istnieje mo¿li-
woœæ czy to na wniosek, czy to z urzêdu, przekazy-
wania przez s¹d do tak zwanego postêpowania
mediacyjnego ró¿nego rodzaju spraw, tak¿e
spraw z zakresu prawa rodzinnego. Sytuacja, o ja-
kiej dzisiaj mówimy, dotycz¹ca w³aœciwoœci izb

18. posiedzenie Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach morskich 87

(senator P. Andrzejewski)



morskich, nie jest wiêc przypadkiem unikatowym,
wyj¹tkowym czy nadzwyczajnym, który powinien
byæ zniesiony. Chocia¿ z rzetelnoœci chcê powie-
dzieæ, ¿e s¹ równie¿ tendencje odwrotne, mianowi-
cie likwidowania postêpowañ szczególnych i prze-
kazywania ich do w³aœciwoœci s¹dów powsze-
chnych. To s¹ tak zwane postêpowania hybrydo-
we, kiedy postêpowanie jest prowadzone na przy-
k³ad przed organami administracyjnymi, a nastê-
pnie przekazywane jest do s¹dów powszechnych.
To dotyczy na przyk³ad problematyki ochrony
konkurencji i konsumentów, to dotyczy proble-
matyki zwi¹zanej z zamówieniami publicznymi,
dotyczy problematyki z zakresu prawa patento-
wego. Coraz wiêksz¹ widzimy tutaj w³aœciwoœæ
s¹dów powszechnych. Ale wydaje mi siê, ¿e pan
senator Andrzejewski ma racjê. Ze wzglêdu na
specyfikê, która jest ugruntowana tak¿e tradycja-
mi – nie bójmy siê tradycji – powinniœmy chroniæ
w³aœciwoœæ jednak tego unikalnego s¹du, jakim
s¹ izby morskie, co w ¿adnym wypadku nie ogra-
nicza prawa dostêpnoœci do s¹du czy te¿ meryto-
rycznego i rzetelnego rozpatrzenia ka¿dej sprawy.
(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk,

proszê bardzo.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Tu ju¿ by³y merytoryczne, wspania³e wypowie-

dzi na temat przysz³oœci du¿ej nowelizacji. Ja jed-
nak chcia³abym powiedzieæ o aspekcie doty-
cz¹cym rodzin ofiar.

Powiedzia³am, ¿e pañstwo polskie nie odwo³a³o
siê od wyroku Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka. Gdyby siê odwo³a³o, oznacza³oby to, ¿e
wystêpuje przeciwko obywatelom polskim, prze-
ciwko ¿onom marynarzy, którzy zginêli. Ja jestem
córk¹ kapitana, który zgin¹³ na morzu. Z regu³y
win¹ obarcza siê kapitana. Pani Brudnicka jest
osob¹, która siê z wyrokiem nie zgodzi³a i ma pra-
wo siê odwo³aæ. W zwi¹zku z tym bardzo wa¿nym
elementem dla nas jest to, ¿eby mieæ mo¿liwoœæ
odwo³ywania siê i uczestniczenia w tego typu pro-
cesach. To jest ³amanie praw cz³owieka. ¯enuj¹ce
by by³o, gdyby dalej pañstwo polskie mia³o tak¹
drogê i musia³o wystêpowaæ przeciwko obywate-
lom tylko dlatego, ¿e kwestionuje wyp³acenie od-
szkodowania, groszy – bo to trzeba powiedzieæ – za
¿ycie ludzkie, za ¿ycie marynarzy, którzy zginêli
na morzu. To do tego siê sprowadza, poniewa¿
z odszkodowaniami jest bardzo ró¿nie. ¯ony czê-

sto walcz¹ o nie latami i nie maj¹ œrodków do ¿y-
cia. A marynarze nie zasilali nigdy urzêdów pracy,
tylko byli zdani na siebie. Musieli p³ywaæ, wiêc
podpisywali kontrakty, bo taka a nie inna by³a sy-
tuacja w gospodarce morskiej i flota polska wy-
gl¹da³a tak a nie inaczej.

Chcia³abym, ¿eby pañstwo wziêli to równie¿
pod uwagê, bo to jest bardzo wa¿ny aspekt w przy-
padku tysiêcy osób, tych rodzin, które prze¿ywaj¹
wielk¹ tragediê w momencie, gdy na morzu zginie
ojciec, syn, brat. My nie mamy ¿adnego funduszu,
który opiekowa³by siê marynarzami czy wdowami
po zaginionych marynarzach. Argument jest je-
den: p³ywa³ za granic¹. Tylko nikt nie analizuje,
jak to siê sta³o. Nie ma funduszu. Jest ochrona
policjantów, wojskowych, górników. Chwa³a za
to, ¿e jest, ale najwy¿szy czas, ¿eby ktoœ pomyœla³
o marynarzach. Akurat to jest jeszcze jeden ele-
ment, o którym pañstwo powinniœcie pamiêtaæ
w momencie podejmowania decyzji, a rz¹d w mo-
mencie rozpatrywania projektu w sprawie fun-
kcjonowania izb morskich. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê pani senator.
Czy s¹ jeszcze jakieœ inne g³osy? Nie ma.
W zwi¹zku z tym zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach
przekazywania zak³adowych budynków miesz-
kalnych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 240,
a sprawozdania komisji w drukach nr 240A
i nr 240B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora Stanis³awa Jurcewicza,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej

mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie w spra-
wie uchwalonej przez Sejm w dniu 5 wrzeœnia bie-
¿¹cego roku ustawy o zmianie ustawy o zasadach
przekazywania zak³adowych budynków miesz-
kalnych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe.

Pan marsza³ek Senatu w dniu 10 wrzeœnia
skierowa³ ustawê do komisji. Komisja zajê³a siê
niniejsz¹ ustaw¹ w dniu 18 wrzeœnia.

Pragnê przypomnieæ, ¿e projekt ustawy stano-
wi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu
prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
z dnia 28 listopada 2006 r. Senat na posiedzeniu
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w dniu 7 lutego podj¹³ tê inicjatywê i wniós³ pro-
jekt ustawy do Sejmu. Sejm na posiedzeniu
w dniu 5 wrzeœnia przyj¹³ projekt naszej ustawy
bez poprawek. Na posiedzeniu Komisji Gospodar-
ki Narodowej w³aœciwie nie by³o zbyt o¿ywionej
dyskusji, gdy¿ komisja uzna³a potrzebê tej usta-
wy i zainicjowa³a jej proces legislacyjny. I dlatego
na posiedzeniu w dniu 18 wrzeœnia zaproponowa-
no, aby Wysoki Senat raczy³ uchwaliæ projekt
uchwa³y w sprawie przyjêcia ustawy bez popra-
wek. Dziêkujê za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê teraz sprawozdawcê Komisji Samo-

rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
pana senatora Janusza Sepio³a, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Janusz Sepio³:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja samorz¹du terytorialnego z satysfakcj¹

przyjê³a stanowisko Sejmu, który nie wniós³ ¿adnych
poprawek do naszego przed³o¿enia. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
torów sprawozdawców.

Nie widzê chêtnych.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony jako projekt

senacki. Do reprezentowania stanowiska rz¹du
w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿nio-
ny minister infrastruktury.

Czy pan minister Piotr Styczeñ pragnie zabraæ
g³os w tej sprawie?

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Od samego pocz¹tku procesu legislacyjnego

ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywa-
nia zak³adowych budynków mieszkalnych przez
przedsiêbiorstwa pañstwowe rz¹d wyra¿a³, co na-
dal czyni, pozytywne stanowisko w zakresie tej
zmiany, maj¹c na uwadze spoczywaj¹cy na usta-
wodawcy obowi¹zek dostosowania systemu pra-
wa do wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego.
Rz¹d w pe³ni podziela argumenty zawarte w uza-
sadnieniu projektu ustawy. W zwi¹zku z tym, ¿e

treœæ ustawy o zmianie ustawy o zasadach prze-
kazywania zak³adowych budynków mieszkal-
nych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe nie zo-
sta³a podczas procesu legislacyjnego zmieniona,
stanowisko to jest aktualne, czyli popieramy to,
co z inicjatywy Senatu w tej chwili dzieje siê w za-
kresie legislacji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
Pan senator Dajczak, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, nie mam co

prawda pytania bezpoœrednio zwi¹zanego z t¹
ustaw¹, ale mam pytanie, które pojawia siê w³aœ-
nie przy ustawach zwi¹zanych z przekazywaniem
tego maj¹tku. Czy ministerstwo nie zastanawia
siê nad potrzeb¹ takiej konstrukcji prawnej, któ-
ra pozwala³aby przekazywaæna rzecz Skarbu Pañ-
stwa maj¹tek przez nikogo niechciany?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:
Dziêkujê bardzo.
Na to pytanie chcia³bym odpowiedzieæ tak: je-

¿eli maj¹tek taki – szczególnie zamieszka³y, bo to
jest najwa¿niejszy parametr – znajduje siê na te-
renie gminy, to gmina ma przede wszystkim obo-
wi¹zek zajêcia siê czêœci¹ spo³ecznoœci, której ta-
ka sytuacja dotyczy. Zastanawiamy siê w tej
chwili nad tym – dziêkujê za to pytanie, Panie Se-
natorze – czy nie nale¿a³oby tego uregulowaæ
w sposób jasny, tak aby przede wszystkim otoczyæ
opiek¹ prawn¹ tych, którzy zamieszkuj¹ tego ty-
pu zasoby. Mogê powiedzieæ, ¿e aktualnie kwestia
ta nie jest rozwi¹zana tak jednoznacznie, jak mo¿-
na by³oby oczekiwaæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Banaœ, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy znane s¹ dane, choæby sza-

cunkowe, przybli¿one, ilu osób mo¿e dotyczyæ je-
szcze ta ustawa, czyli ile osób jeszcze zamieszkuje
w budynkach zak³adowych? Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:
Odpowiadaj¹c na to pytanie, muszê stwier-

dziæ, ¿e niestety takich danych, które by pozwa-
la³y oszacowaæ to zjawisko w skali kraju, nie po-
siadamy, choæby dlatego, ¿e te mieszkania czy
te¿ budynki – bo dotyczy to równie¿ czêœci bu-
dynków, nie tylko takich, które w ca³oœci sk³ada-
j¹ siê z lokali mieszkalnych niesprzedanych na
przyk³ad najemcom – s¹ w gestii bardzo ró¿noro-
dnych grup i bardzo wielu dysponentów. Prze-
cie¿ ten projekt miêdzy innymi zwi¹zany jest z sy-
tuacj¹ Lasów Pañstwowych w tym zakresie, PKP
i tak dalej. S¹ to ró¿ne podmioty prawa handlo-
wego. Ci dysponenci nie wnieœli pewnego rodzaju
wk³adu statystycznego do informacji, która by³a-
by w posiadaniu ministra infrastruktury i któr¹
móg³bym panu senatorowi na tym posiedzeniu
przed³o¿yæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Nie ma wiêcej pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu. Przemówienie senatora w dyskusji nie
mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu za-
mkniêcia dyskusji.

Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Grze-
gorza Banasia.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, pan minister w swojej informacji

nie przekaza³ nam tej szacunkowej liczby, ale ja
mam takie dane. Co prawda, s¹ one bardzo ma³o
precyzyjne, ale mówi¹ o stanie na dziœ. Oczywi-
œcie mówi¹c „dziœ”, mówiê w du¿ym uproszcze-
niu. Problem mo¿e dotyczyæ od dwustu tysiêcy do
czterystu tysiêcy osób, do takich danych uda³o mi
siê dotrzeæ. Zatem jest to problem nadal bardzo
wa¿ki spo³ecznie. Niew¹tpliwie, Trybuna³ Konsty-
tucyjny jasno powiedzia³, i¿ ustawa w pierwotnym
kszta³cie, w szczególnoœci zapisy dotycz¹ce art. 5,
jest niekonstytucyjna, bo nie mo¿na narzucaæ ta-
kiemu podmiotowi, jakim jest samorz¹d, zadañ,
nie okreœliwszy sposobu czy te¿ katalogu, który
musia³by byæ wczeœniej wype³niony, by zadanie
zosta³o przejête. Projekt, z którym mamy dzisiaj
do czynienia, w zupe³noœci pomin¹³ próbê usta-

nowienia katalogu i okreœlenia, w których przy-
padkach i z jakich przyczyn gmina powinna wzi¹æ
taki lokal lub te¿ odmówiæ jego wpisania w zasób
lokalowy gminy. Chcia³bym poprosiæ Wysok¹ Iz-
bê, by zechcia³a tym problemem zaj¹æ siê nieco
d³u¿ej. Przedstawiê pewn¹ poprawkê, która przy-
wo³uje dotychczas skreœlony w projekcie ustawy
art. 5. Ten art. 5 tworzy³by pewien katalog, który
pozwala³by nie tylko zadbaæ o interes gminy, ale
te¿ o interes ludzi, którzy jeszcze w tych budyn-
kach mieszkaj¹. Przypominam, na to wskazuj¹
ostro¿ne szacunki, ¿e jest to jeszcze kilkaset ty-
siêcy osób.

Poprawkê tê z³o¿ê oczywiœcie na rêce pana mar-
sza³ka, nie bêdê jej teraz czyta³ w ca³oœci. Zasa-
dniczo jest ona oparta na tym, i¿ gmina mo¿e od-
mówiæ przyjêcia mieszkania do swojego zasobu
lokalowego pod pewnymi warunkami. Po pier-
wsze, o ile gmina – udowodnienie tego faktu pozo-
staje na barkach gminy – ma wystarczaj¹cy zasób
lokalowy, by obs³u¿yæ, mówi¹c nie³adnie i w cu-
dzys³owie, swoich mieszkañców. A potrzeby mie-
szkaniowe w gminach s¹ nadal olbrzymie. I po
drugie, o ile oka¿e siê, ¿e wycena takiego lokalu,
bo wiadomo ¿e lokal mo¿e byæ ob³o¿ony ró¿nymi
d³ugami, wska¿e, ¿e wartoœæ zad³u¿enia jest wiêk-
sza ni¿ wartoœæ lokalu. Wtedy gmina mo¿e odmó-
wiæ przyjêcia takiego lokalu do swojego zasobu.
I to s¹ takie dwie g³ówne idee, zawarte w treœci po-
prawki, któr¹ Wysokiej Izbie proponujê. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Zbi-

gniewa Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mój wniosek w³aœciwie jest taki sam jak mojego

przedmówcy. Chcia³bym tylko dodaæ jeszcze ar-
gument, ¿e ta propozycja zmiany wynika w³aœci-
wie z dostosowania siê do wymogów, które dopre-
cyzowa³ Trybuna³ Konstytucyjny, wyraŸnie
stwierdzaj¹c, ¿e jedynie niedopuszczalne jest ob-
ligatoryjne obci¹¿enie gminy obowi¹zkiem przejê-
cia „niechcianych” zasobów od dysponentów lo-
kali zak³adowych. Trybuna³ wrêcz stwierdzi³, ¿e
ustawodawca, konstruuj¹c zasady przekazywa-
nia lokali jednostkom samorz¹du terytorialnego,
winien by³ okreœliæ przes³anki uzasadniaj¹ce od-
mowê czy te¿ przes³anki nieprzejêcia lokalu.
I w tej chwili w propozycji przed³o¿onej przez mo-
jego przedmówcê, do której ja siê w pe³ni przychy-
lam – w moim wniosku jest to¿sama treœæ – s¹
sprecyzowane przes³anki, które pozwalaj¹ gminie
na odmowê przejêcia, mianowicie, je¿eli ma wy-
starczaj¹c¹ liczbê lokali socjalnych lub je¿eli
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przekazywana nieruchomoœæ jest obci¹¿ona w ta-
kim stopniu, ¿e wartoœæ tego obci¹¿enia przewy¿-
sza wartoœæ wynikaj¹c¹ z przepisów o gospodarce
nieruchomoœciami wedle zasad, jakie tam s¹
ustalone przy szacowaniu wartoœci nieruchomo-
œci.

Chcia³bym jeszcze dodaæ, ¿e jest to o tyle celo-
we, ¿e ogromna liczba ludzi, kilkaset tysiêcy, jesz-
cze zamieszkuje w tych lokalach, a przecie¿ gmina
z mocy art. 7 ustawy o samorz¹dzie gminnym ma
obowi¹zek: primo – œwiadczenia pomocy spo³ecz-
nej, secundo – prowadzenia gminnego budowni-
ctwa mieszkaniowego. Dla spe³nienia tych dwóch
obowi¹zków wydaje siê celowe przejmowanie tego
typu lokali zak³adowych przez gminê. Dlatego po-
pieram w pe³ni ten wniosek. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora An-

drzeja Owczarka.

Senator Andrzej Owczarek:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Akurat moje zdanie w tej sprawie jest zgo³a od-

mienne ni¿ kolegów z PiS, którzy stroj¹ siê w piór-
ka obroñców ludzi. Wydaje mi siê, ¿e akurat sy-
tuacja jest odwrotna. Z³a jest sytuacja, gdy w³a-
œciciel budynku mieszkalnego nie inwestuje w ten
budynek, doprowadza go do ruiny, potem przeka-
zuje nastêpnemu w³aœcicielowi, mówi¹c: martw
siê, bo tam s¹ ludzie i szkoda tych ludzi. Myœlê, ¿e
nasze dzia³ania powinny iœæ w innym kierunku –
w jaki sposób zmusiæ w³aœciciela, aby tak inwe-
stowa³ w posiadany budynek, aby ten by³ zacho-
wany w dobrym stanie. Bo g³ówny problem, pro-
szê pañstwa, polega na tym, ¿e jeœli te budynki s¹
zrujnowane i przejmuje je gmina, to ona wtedy
musi w nie inwestowaæ. Pracownicy zak³adu nie
maj¹ takiej si³y przebicia jak mieszkañcy gminy,
którzy uczestnicz¹ w wyborach i mog¹ zmuszaæ
w³adze samorz¹dowe do inwestowania. I wbrew
pozorom tego typu dzia³anie nie sprzyja innym
mieszkañcom gminy, gdy¿ chyba nie ma gminy,
która ma wystarczaj¹c¹ liczbê budynków socjal-
nych. Nie ma tu w ogóle co na ten temat dyskuto-
waæ. Jest to problem, z którym nie daliœmy sobie
rady przez kilkanaœcie lat i zapewne jeszcze przez
wiele lat nie damy rady. Pieni¹dze, które gmina
mog³aby lepiej spo¿ytkowaæ, musi zainwestowaæ
w remont budynku. I w ten sposób, moim zda-
niem, wyra¿amy zgodê na skandaliczn¹ sytuacjê,
kiedy w³aœciciel lokalu spokojnie mo¿e nie trosz-
czyæ siê o jego stan techniczny.

Ja rozumia³bym, gdyby zastrze¿enie by³o takie,
¿e s¹ to budynki w dobrym stanie technicznym.

Wtedy sytuacja jest zupe³nie jasna. By³em przez
dwie kadencje burmistrzem i znam tê sytuacjê.
Œmiano mi siê po prostu w twarz: my nie bêdziemy
inwestowaæ, poczekamy a¿ wy weŸmiecie i wtedy
bêdziecie mogli to zrobiæ. Dlatego jestem przeciw-
ny tym poprawkom. Raczej starajmy siê doprowa-
dziæ prawo do takiego stanu, aby nadzór budow-
lany wymusi³ na w³aœcicielach lokalu ich nale¿yte
utrzymanie i nale¿yty stan techniczny. Dziêkujê,
Panie Marsza³ku.

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

s³awa Jurcewicza.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mówi¹c szczerze, ze zdziwieniem s³ucham

tych wypowiedzi. Trybuna³ Konstytucyjny zau-
wa¿y³, i¿ stworzona zosta³a konstrukcja obo-
wi¹zkowego zawierania umów. Zdaniem trybu-
na³u, gminy zosta³y przymuszone do przejmo-
wania obiektów bez wzglêdu na ich stan techni-
czny. Có¿ to oznacza? Albo kierujemy siê po-
prawianiem prawa, albo zmuszaniem samo-
rz¹dów do przejmowania tego, co popadnie. Ale
co to dalej za sob¹ poci¹ga? Jestem za tym, aby
prawa mieszkañców, którzy zamieszkuj¹ bu-
dynki czy zajmuj¹ lokale Lasów Pañstwowych,
instytucji podlegaj¹cej kontroli pañstwa… Ja-
kim prawem mo¿e dojœæ do tego, o czym pano-
wie mówi¹, ¿e bêd¹ wyrzucani z tych lokali? Nie
zgadzam siê z tym, ¿eby za wszelk¹ cenê prze-
kazywaæ budynki. Wiemy, jakie z regu³y one s¹.
A co siê dzieje z budynkami w dobrym stanie?
Czy zostan¹ sprzedane? Czy zostan¹ przekaza-
ne gminie? I jeszcze dwa aspekty formalne. Co
bêdzie, je¿eli nieruchomoœæ bêdzie obci¹¿ona
hipotek¹, która nie wygasa? Kto weŸmie zobo-
wi¹zania?

Bardzo proszê zaufaæ samorz¹dom. Jestem
przekonany o tym, ¿e je¿eli bêdzie sytuacja braku
lokali socjalnych – a wiemy, ¿e tak siê zdarza – to
gmina zauwa¿y, ¿e s¹ inne formy przejmowania
takich lokali i na pewno instytucja pañstwowa
porozumie siê z instytucj¹ samorz¹dow¹ i na od-
powiednich warunkach, nie przymuszania, zo-
stan¹ te lokale przejête. I à propos tak wielkiej
troski, to s¹dzê, ¿e mamy jako parlament pole do
popisu. Zajmijmy siê tym tak naprawdê i stwó-
rzmy byæ mo¿e jeszcze lepsze warunki dla budo-
wnictwa socjalnego. Tak aby tych lokali wystar-
czy³o, ¿eby rodziny, czasami w trudnych sytua-
cjach, nie musia³y poszukiwaæ ich nie wiadomo
gdzie. Sejm tak¿e zauwa¿y³ bardzo wa¿n¹ rolê tej
ustawy, usankcjonowa³ równoœæ podmiotów w tej
materii. Dziêkujê za uwagê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Janu-

sza Sepio³a.

Senator Janusz Sepio³:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Z tego, co referowa³ pan senator Banaœ, po-

prawki przez niego zg³oszone s¹ powtórzeniem
poprawek, które by³y dyskutowane w czasie po-
siedzenia Sejmu, na posiedzeniu Komisji Spra-
wiedliwoœci i Praw Cz³owieka, Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji
Skarbu Pañstwa. A wiêc szansa, ¿e te poprawki
zostan¹ przyjête, nawet gdybyœmy to uchwalili,
jest po prostu ¿adna. Sprawa wróci³aby do Sejmu
w takim samym kszta³cie i nale¿y oczekiwaæ, ¿e
Sejm podtrzyma³by swoje stanowisko. A wiêc ja
bym apelowa³ o wycofanie tej poprawki, bo ona
ma charakter wy³¹cznie obstrukcji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Grzegorz Banaœ, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Z ca³ym szacunkiem, Panie Senatorze, bo ob-

darzam pana naprawdê du¿ym szacunkiem, mó-
wienie o obstrukcji w odniesieniu do senatora,
który wype³nia swój mandat w sposób, jaki uznaje
za najlepszy, jest co najmniej nie³adne. A ju¿ mó-
wienie, Panie Senatorze, o strojeniu siê w piórka,
to jest po prostu niegrzecznoœæ, która nie przystoi
na tej sali.

Wracaj¹c do meritum, chcia³bym przypomnieæ
i przytoczyæ fragment wyroku Trybuna³u Konsty-
tucyjnego. S³uchajcie pañstwo: ustawodawca,
konstruuj¹c zasady przekazania lokali jedno-
stkom samorz¹du terytorialnego, winien by³
okreœliæ przes³anki uzasadniaj¹ce odmowê za-
warcia przez gminy umowy przekazania czy te¿
przes³anki nieprzejêcia przez ni¹ lokalu. I o to
chodzi, Szanowni Panowie. Nie wprowadzajmy
siebie lub tych, co nas s³uchaj¹, w b³¹d. Trybuna³
wyraŸnie powiedzia³, ¿e ta konstrukcja prawna
ma tê wadê polegaj¹c¹ na tym, i¿ nie okreœlono
przes³anek, na podstawie których mo¿na „zmu-
siæ” gminê do przejêcia takiego lokalu. I tylko i wy-
³¹cznie o to chodzi. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja odniosê siê do wypowiedzi mojego szano-

wnego kolegi, senatora Banasia. Panie Senatorze,
naprawdê, zachêcam do rozwagi. Je¿eli przeœle-
dzimy dyskusjê w Sejmie, to zobaczymy, ¿e komi-
sja pragnê³a zaznaczyæ, i¿ wniesienie tej poprawki
znowu mo¿e okazaæ siê niekonstytucyjne, ponie-
wa¿ w pewnym sensie zawiera ona elementy przy-
muszania – to jest moja opinia – do ponownego,
bardzo zbli¿onego dzia³ania, czyli do udowadnia-
nia pewnych swoich racji wbrew interesom ca³ej
spo³ecznoœci. To jest kwestia ochrony interesów
gminy.

Zachêcam panów bardzo, abyœmy skupili siê
mo¿e na innej inicjatywie, a dziœ proponujê wyco-
faæ tê poprawkê. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piœmie z³o¿yli panowie senatorowie Ci-
choñ i Banaœ.

Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce siê ustosunko-

waæ do tych poprawek? Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Poprawki o bardzo zbli¿onej treœci zg³aszane

by³y równie¿ podczas posiedzeñ odpowiednich
komisji sejmowych. Rz¹d sta³ na stanowisku, ¿e
pewna czystoœæ relacji pomiêdzy spo³ecznoœci¹
gminn¹ a podmiotami, które chcia³yby dokonaæ
przekazania, jak mówi ustawa, a w³aœciwie po-
zbycia siê tego typu zasobów, wymaga³aby zacho-
wania brzmienia ustawy o zmianie ustawy o zasa-
dach przekazywania budynków w tym przed³o¿e-
niu, które znajdowa³o siê w obrocie legislacyjnym
w wyniku postanowienia Senatu, a które nastêp-
nie zosta³o skierowane do Sejmu.

Odnosz¹c siê do treœci poprawek, które s¹ mi
znane, poniewa¿ bra³em udzia³ w posiedzeniach
prawie wszystkich komisji zajmuj¹cych siê t¹
ustaw¹, chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e warunki za-
warte w przed³o¿eniu poprawek przekazanych
najpierw przez pos³ów, a teraz przez panów se-
natorów, tak skrajnie sytuuj¹ gminê w przymu-
sie przyjêcia maj¹tku, którego pozbywaj¹ siê in-
ne podmioty, ¿e w zasadzie mo¿na by³oby z du¿¹
pewnoœci¹ stwierdziæ, i¿ w Polsce nie by³oby
prawie w ogóle przypadku, gdy gmina takich bu-
dynków lub lokali nie musia³aby przej¹æ. Do-
wód mo¿na by tutaj skonstruowaæ na wielu
przyk³adach. Jeœli chodzi o poprawkê dotycz¹c¹
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zasobu socjalnego gminy, który, gdyby taki ju¿
posiada³a, by³by warunkiem tego, ¿e gmina nie
musia³aby przejmowaæ budynków zak³ado-
wych, to w zasadzie mo¿na powiedzieæ, ¿e w Pol-
sce takiej gminy nie ma. Z kolei jeœli chodzi
o drug¹ czêœæ wniesionych poprawek, czyli o po-
prawki dotycz¹ce tej relacji zad³u¿enia do war-
toœci budynku czy te¿ lokalu, to tutaj jest uzasa-
dnienie znacznie g³êbsze, wchodz¹ce równie¿
w stosunki pomiêdzy wierzycielami a d³u¿nika-
mi, z tym zastrze¿eniem, ¿e niektórzy z wierzy-
cieli chcieliby, ¿eby po drugiej stronie by³a gmi-
na, która z tytu³u przejêcia maj¹tku z – w cudzy-
s³owie – dobrodziejstwem inwentarza by³aby zo-
bowi¹zana do sp³acenia zad³u¿enia za tego, kto
dokona³ przekazania.

S¹dzê, ¿e nawet gdyby pójœæ tropem przemyœ-
leñ Trybuna³u Konstytucyjnego, oczekuj¹cego
wykazania pewnego zbioru warunków, zgodnie
z którymi gmina musia³aby jednak przej¹æ taki
maj¹tek, to te dwa warunki, które pañstwo w swo-
jej poprawce zawarliœcie, jak gdyby niwecz¹ treœæ
przed³o¿enia senackiego, które teraz wróci³o z wo-
li Sejmu do pañstwa. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Gospodarki
Narodowej oraz Komisjê Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej o ustosunkowa-
nie siê do przedstawionych wniosków i przygoto-
wanie wspólnego sprawozdania.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzynastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie
drogowym.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez Komisjê Gospodarki Narodowej, zawarty
jest w druku nr 157, a sprawozdanie znajduje siê
w druku nr 157S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Gospodarki Narodowej, pana sena-
tora Henryka WoŸniaka, o przedstawienie wspól-
nego sprawozdania komisji z prac nad projektem
ustawy.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Komisja Gospodarki Narodowej i Komisja Usta-

wodawcza na wspólnym posiedzeniu w dniu
22 lipca 2008 r. rozpatrzy³y w pierwszym czytaniu

projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogo-
wym wniesiony przez grupê senatorów. Projekt ten
komisje przyjê³y i rekomenduj¹ go Wysokiej Izbie.

Postaram siê w paru zdaniach przybli¿yæ, na
czym polega ta nowelizacja.

G³ówne zmiany zawarte w omawianym projek-
cie polegaj¹ na zniesieniu przyznawania licencji
na wykonywanie przewozu drogowego taksówk¹
na jeden okreœlony pojazd na rzecz przyznawania
licencji przedsiêbiorcy oraz wydawania wypisów
z licencji na ka¿dy pojazd. Po nowelizacji, jeœli ta-
ka bêdzie wola parlamentu, licencja bêdzie wyda-
wana przedsiêbiorcy na okreœlony obszar.

Zmiany polegaj¹ te¿ na ujednoliceniu warun-
ków udzielania licencji, zarówno na przewozy tak-
sówk¹, jak i na wykonywanie krajowego transpor-
tu drogowego osób samochodem osobowym nie-
bêd¹cym taksówk¹, w nastêpuj¹cym zakresie. Po
pierwsze, chodzi o wymóg dobrej reputacji cz³on-
ków organu zarz¹dzaj¹cego osoby prawnej i osób
zarz¹dzaj¹cych spó³k¹ jawn¹ lub komandytow¹,
a w przypadku innego przedsiêbiorcy – osób pro-
wadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Po drugie –
o posiadanie tytu³u prawnego do dysponowania
pojazdem lub pojazdami samochodowymi
spe³niaj¹cymi wymagania techniczne okreœlone
przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi
transport drogowy ma byæ wykonywany.

Kolejna zmiana polega na wprowadzeniu do-
datkowych wymogów w zakresie niekaralnoœci za
przestêpstwa przeciwko ¿yciu i zdrowiu oraz prze-
ciwko wolnoœci seksualnej i obyczajnoœci.

Nastêpna zmiana polega na zniesieniu zaka-
zów i ograniczeñ w wyposa¿eniu i oznakowaniu
pojazdów wykonuj¹cych przewozy okazjonalne
w krajowym transporcie drogowym, a tak¿e na
zobowi¹zaniu kierowców samochodów wykonu-
j¹cych transport drogowy osób samochodem
osobowym niebêd¹cym taksówk¹ do posiada-
nia przy sobie i okazywania na ¿¹danie organów
uprawnionych do kontroli wypisu z licencji.

Kolejna zmiana polega na wprowadzeniu wo-
bec osób ubiegaj¹cych siê o licencjê wymogu po-
siadania od co najmniej trzech lat prawa jazdy
okreœlonej kategorii.

Zaproponowane w projekcie zmiany ujednoli-
caj¹ warunki niezbêdne do uzyskania licencji na
taksówkê oraz na wykonywanie transportu dro-
gowego osób samochodem osobowym niebê-
d¹cym taksówk¹, co jest uzasadnione ze wzglêdu
na wymóg zachowania równoœci podmiotów wo-
bec prawa.

Wejœcie w ¿ycie projektowanej zmiany ustawy nie
spowoduje wzrostu wydatków ze strony bud¿etu
pañstwa ani nie wp³ynie na dochody jednostek sa-
morz¹du terytorialnego.

Projekt zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez
Ministerstwo Infrastruktury, tak¿e minister
spraw wewnêtrznych i administracji nie zg³asza
do niego uwag.
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Komisje, jak wspomnia³em, przyjê³y ten pro-
jekt na posiedzeniu w dniu 22 lipca. Przyjê³y go
niejednog³oœnie.

W imieniu po³¹czonych komisji rekomendujê
Wysokiej Izbie projekt nowelizacji ustawy o trans-
porcie drogowym. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz do upowa¿nionego przedstawiciela
wnioskodawców.

Przypominam, ¿e wnioskodawcy upowa¿nili do
ich reprezentowania pana senatora Henryka
WoŸniaka.

Czy s¹ jakieœ pytania? Nie widzê… S¹, przepra-
szam.

Pan senator Gruszka. Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie: co leg³o u podstaw zniesienia wy-

mogu okreœlenia przez rady gmin liczby nowych
licencji przeznaczonych do wydania? Co by³o
przes³ank¹ do tego, aby ten przepis znieœæ?

Senator Henryk WoŸniak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Istotnie, ulega

zmianie przepis, który wprowadza³ zasady
okreœlania na kolejny rok liczby licencji na wy-
konywanie us³ug w zakresie bêd¹cym przed-
miotem ustawy. Rzeczywistoœæ pokazuje, ¿e de
facto we wszystkie miastach z wyj¹tkiem War-
szawy te limity nie s¹ wype³niane. A wiêc jest to
przepis praktycznie martwy. Oczywiœcie w War-
szawie ta kwestia jest ¿ywa, rada miasta War-
szawy okreœli³a nawet na rok przysz³y, 2009, li-
mit dodatkowych licencji na piêæset. Jednak¿e
w opinii wnioskodawców sytuacja, w której te li-
mity tak naprawdê nie s¹ wype³niane, a wiêc nie
ma potrzeby okreœlania górnej granicy, by³a
przes³ank¹ decyduj¹c¹ o zaproponowaniu, by
to w³aœnie wolny rynek uregulowa³ liczbê pod-
miotów œwiadcz¹cych us³ugi przewozu osób
i taksówkami, i innymi pojazdami, tymi od us-
³ug okazjonalnych, bez limitowania tej liczby
przez rady miast i gmin. W ocenie wnioskodaw-
ców nie ma powodów, by dalej utrzymywaæ prze-
pis, który de facto jest przepisem martwym.
Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Je¿eli dobrze zrozumia³em, to w myœl noweliza-

cji zniesione zostanie jednoznacznie oznakowanie
taksówek odró¿niaj¹ce je od obecnych samocho-
dów na tak zwanej licencji. Jak pasa¿er bêdzie
móg³ w praktyce rozró¿niæ, czy korzysta – bo cza-
sami jest to istotne z powodu jakichœ tam, powie-
dzmy, przekonañ, doœwiadczeñ w³asnych – z tak-
sówki, czy jedzie tak zwanym pojazdem licencjo-
nowanym?

Senator Henryk WoŸniak:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, oczywiœcie po-

zostaj¹ w mocy uregulowania dotycz¹ce oznako-
wania taksówek. Wszyscy wiemy, jak wygl¹da o-
znakowanie taksówek, i tu siê nic nie zmienia.
Projekt znosi zaœ rygory dotycz¹ce oznakowania
pojazdów wykonuj¹cych tak zwany transport
okazjonalny, a wiêc znosi zakazy obowi¹zuj¹ce
w tym wzglêdzie. Co to oznacza? To oznacza, ¿e
przedsiêbiorcy œwiadcz¹cy tego rodzaju us³ugi
bêd¹ mogli swobodnie oznakowywaæ pojazdy.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma pytañ.
Wobec tego chcia³bym siê dowiedzieæ, czy

przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os w sprawie
przedstawionego projektu. Dotyczy to pana mini-
stra Jarmuziewicza.

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Zdecydowa³em siê zabraæ g³os w zwi¹zku z pyta-

niem pana senatora. Panie Senatorze, z punktu wi-
dzenia pasa¿era – bo on jest najwa¿niejszy – te dwie
grupy zawodowe w tej chwili s¹ tak naprawdê kom-
pletnie zrównane. Do dzisiaj pasa¿er tego umownie
pojêtego przewozu osób nie dostawa³ paragonu ani
¿adnego dokumentu, a teraz bêdzie dostawa³. Czyli
teraz bêdzie mu ju¿ wszystko jedno, do którego
z tych dwóch œrodków transportu wsi¹dzie. A do
tego, co mówi pan senator sprawozdawca: dzisiaj
mamy do czynienia ze swego rodzaju fikcj¹ prawn¹,
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bo z jednej strony s¹ limity taksówkowe, a z drugiej
– brak limitów, je¿eli chodzi o przewóz osób.
W zwi¹zku z tym liczba taksówkarzy umownie pojê-
tych, to znaczy osób przewo¿¹cych ludzi zarobko-
wo, tak bym powiedzia³, jest nieograniczona. Dys-
ponujê danymi, jak kszta³tuje siê liczba limitów
w poszczególnych miastach w Polsce. Na przyk³ad
w Warszawie w 2005 r. by³o siedem tysiêcy dziewiê-
ciuset szeœædziesiêciu, blisko osiem tysiêcy, tak-
sówkarzy i w ci¹gu dwóch lat ta liczba nie uleg³a ¿a-
dnej zmianie, w 2007 r. by³o ich dok³adnie tyle sa-
mo. A ilu przyby³o kierowców w przewozach osób?
Ustawa pozwala na to od 2004 r. Od tego czasu to
jest liczone w grubych tysi¹cach. W zwi¹zku z tym
mamy do czynienia z fikcj¹, bo z jednej strony mó-
wimy, ¿e samorz¹d ma narzêdzie do regulowania,
ilu bêdzie taksówkarzy, a z drugiej strony mamy
kompletn¹ wyrwê, bo jak grzyby po deszczu mno¿¹
siê us³ugi przewozowe osób, których nie sprawdza
siê na przyk³ad pod wzglêdem uwarunkowañ psy-
chicznych. Mo¿e siê tak zdarzyæ, ¿e bêdziemy mieli
do czynienia z wielokrotnym przestêpc¹, gwa³cicie-
lem, który siada za kierownicê i wozi kobiety. Ta
zmiana prowadzi do ucywilizowania tego wycinka
spraw dotycz¹cych przewozu osób. Dlatego z pun-
ktu widzenia pasa¿era idziemy we w³aœciwym kie-
runku. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Ja jeszcze chcia³bym pana ministra zapytaæ…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Proszê bardzo.)

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Ministrze, jaka jest przyczyna tego, ¿e te

pojazdy nie musz¹ byæ jednoznacznie oznakowa-
ne? To jest przecie¿ kwestia bezpieczeñstwa.
Wsiadasz i powinieneœ widzieæ numer, powinie-
neœ wiedzieæ, kto ciê wiezie itd., itd.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: Tak.)

Czy te pojazdy bêd¹ oznakowane tak jak tak-
sówki?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
W projekcie mamy do czynienia z tak¹ sytua-

cj¹, ¿e minister w drodze rozporz¹dzenia zdecy-
duje o tym, jak pojazdy przewozu osób bêd¹ ozna-
kowane.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Tak, o tym
myœlê, tak.)

To bêdzie…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Taka decyzja
bêdzie?)

W ministerstwie przygotowujemy projekt roz-
porz¹dzenia, w którym zdecydujemy, jak ozna-
kowaæ przewóz osób, upodobniæ go, a jedno-
czeœnie i odró¿niæ, ¿eby to by³y oznakowania ta-
kie, dziêki którym pasa¿er bêdzie w stanie
zidentyfikowaæ, kto jest kto.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê.
Jeszcze pan senator Skorupa.

Senator Tadeusz Skorupa:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze, dziwi mnie,

¿e na dwa podobne przypadki mo¿e pan mieæ tak
ró¿ne spojrzenia. Otó¿ przed chwil¹ rozmawialiœ-
my o przewoŸnikach kolejkami turystycznymi…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: Tak.)

Pan uwa¿a, ¿e ci przewoŸnicy mog¹ wykonywaæ
swoje us³ugi od osiemnastego roku ¿ycia, bez ja-
kichkolwiek badañ, jeœli chodzi o psychikê, bez
badañ zdrowotnych, bez trzyletniej praktyki. Jes-
tem ca³kowicie zaskoczony tak ró¿nym rozumo-
waniem w podobnych sprawach.

Nie zd¹¿y³em z³o¿yæ poprawki do poprzedniej
ustawy, ¿eby przewoŸnicy w kolejkach turystycz-
nych mogli wykonywaæ te us³ugi od dwudziestego
pierwszego roku ¿ycia; by³o ju¿ za póŸno, nie
uczestniczy³em w pracach komisji. Dziwi mnie
pana stanowisko w tych sprawach. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Nie bêdê polemizowa³ z panem w tej kwestii, bê-

dê upiera³ siê przy swoim.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
Informujê, ¿e nikt nie zapisa³ siê do g³osu,

w zwi¹zku z tym zamykam dyskusjê.
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Informujê, ¿e Senat móg³by przyst¹piæ do trze-
ciego czytania projektu ustawy.

Informujê tak¿e, ¿e g³osowanie nad projektem
ustawy przeprowadzimy razem z g³osowaniami
nad pozosta³ymi punktami porz¹dku obrad.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów, zawarty jest w druku
nr 177, a sprawozdanie znajduje siê w druku
nr 177S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ro-
dziny i Polityki Spo³ecznej senatora Jurcewicza
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komi-
sji o projekcie ustawy.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Ustawodaw-

czej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Rodziny i Polityki Spo³ecznej przedstawiæ sprawo-
zdanie w sprawie projektu ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo o ruchu drogowym.

Marsza³ek Senatu w dniu 23 czerwca 2008 r.
skierowa³ do Komisji Ustawodawczej, Komisji Go-
spodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej projekt ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym w celu rozpatrzenia go
w pierwszym czytaniu.

Wysoki Senacie! Chcia³bym przedstawiæ uza-
sadnienie projektu.

Przedstawiony projekt ustawy zmierza do do-
precyzowania art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czer-
wca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym poprzez
wskazanie wprost, ¿e kartê parkingow¹ osobie
niepe³nosprawnej o obni¿onej sprawnoœci ru-
chowej wydaje siê tak¿e na podstawie orzeczenia
o niepe³nosprawnoœci osoby, która nie ukoñczy-
³a szesnastego roku ¿ycia. W obowi¹zuj¹cym sta-
nie prawnym z brzmienia art. 8 ust. 5 ustawy –
Prawo o ruchu drogowym wynika, ¿e kartê par-
kingow¹ wydaje siê na podstawie wydanego
przez zespó³ do spraw orzekania o niepe³nospra-
wnoœci orzeczenia o zaliczeniu do znacznego,
umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepe³no-
sprawnoœci o przyczynie niepe³nosprawnoœci
z kodu R lub N lub na podstawie orzeczenia wy-
danego przez organy rentowe równowa¿onego na
mocy przepisów szczególnych z orzeczeniami
o niepe³nosprawnoœci.

W przepisie pominiêto orzeczenia o niepe³no-
sprawnoœci osoby, która nie ukoñczy³a szesna-
stego roku ¿ycia, jako podstawê do wydania kar-

ty parkingowej. Na podstawie art. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo-
dowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pe³nosprawnych osob¹ niepe³nosprawn¹ jest
osoba, której niepe³nosprawnoœæ zosta³a po-
twierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu
przez organy orzekaj¹ce do jednego z trzech
stopni niepe³nosprawnoœci, to jest znacznej,
umiarkowanej lub lekkiej, orzeczeniem o ca³ko-
witej lub czêœciowej niezdolnoœci do pracy, na
podstawie odrêbnych przepisów, orzeczeniem
o niepe³nosprawnoœci przed ukoñczeniem szes-
nastego roku ¿ycia. Osoby, które nie ukoñczy³y
szesnastego roku ¿ycia, zaliczane s¹ do osób
niepe³nosprawnych, je¿eli maj¹ naruszon¹
sprawnoœæ fizyczn¹ lub psychiczn¹ o przewidy-
wanym okresie trwania powy¿ej dwunastu mie-
siêcy z powodu wady wrodzonej, d³ugotrwa³ej
choroby lub uszkodzenia organizmu, co powo-
duje koniecznoœæ zapewnienia im ca³kowitej
opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawo-
wych potrzeb ¿yciowych w sposób przewy¿sza-
j¹cy wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.
W przypadku tych osób nie okreœla siê stopnia
niepe³nosprawnoœci.

Z przywileju posiadania karty parkingowej, na
podstawie której osoba niepe³nosprawna mo¿e
nie stosowaæ siê do niektórych znaków drogo-
wych, dotycz¹cych zakazu ruchu lub postoju,
w zakresie okreœlonym przepisami, mog¹ sko-
rzystaæ tylko niepe³nosprawni o obni¿onej spra-
wnoœci ruchowej. Na podstawie wyraŸnego upo-
wa¿nienia, zawartego w art. 8 ust. 2, z prawa do
niestosowania siê do niektórych znaków drogo-
wych korzysta równie¿ kieruj¹cy pojazdem prze-
wo¿¹cy osobê niepe³nosprawn¹ o obni¿onej
sprawnoœci ruchowej, ale tylko wówczas, gdy
przewozi tê osobê pojazdem samochodowym za-
opatrzonym w kartê parkingow¹.

Zmiana art. 8 ust. 5 ustawy powoduje, ¿e osoby
niepe³nosprawne o obni¿onej sprawnoœci rucho-
wej poni¿ej szesnastego roku ¿ycia bêd¹ upra-
wnione do ubiegania siê o wydanie karty parkin-
gowej, a kieruj¹cy pojazdem, przewo¿¹cy tak¹
osobê samochodem zaopatrzonym w kartê par-
kingow¹, bêdzie mia³ prawo nie stosowaæ siê do
niektórych znaków drogowych.

Projektowana ustawa nie powoduje skutków
finansowych dla bud¿etu pañstwa, a jej przed-
miot jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Zatem pragnê pañstwu raz jeszcze rekomendo-
waæ przyjêcie projektu niniejszej ustawy.

Pragnê jeszcze podkreœliæ, i¿ w trakcie dyskusji
by³y podnoszone w¹tki zwi¹zane z precyzj¹ orze-
kania niepe³nosprawnoœci. Komisja ich wys³u-
cha³a, niemniej przyjê³a sprawozdanie w takiej
formie, jak¹ przedstawiamy. Tak wiêc proszê
przyj¹æ niniejszy projekt ustawy.

Chcê równie¿ zaznaczyæ i poinformowaæ Wyso-
ki Senat, ¿e niestety w wyniku b³êdu w druku,
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który siê pojawi³, nast¹pi³o wprowadzenie s³owa,
które nie powinno byæ tutaj umieszczone. Chodzi
o s³owo „która”. Zatem, ¿eby byæ w zgodzie z pro-
cesem legislacyjnym, w trakcie dyskusji wniosê
poprawkê, aby ten b³¹d wyeliminowaæ. Przykro
mi bardzo, ¿e tak siê sta³o. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz do upowa¿nionego przedstawiciela
wnioskodawców.

Czy ktoœ z pañstwa ma pytanie? Nie.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Senatorze, to mo¿e wobec tego ja siê do-

pytam, bo do koñca tego nie zrozumia³em. Czy ¿e-
by korzystaæ z miejsc parkingowych dla osób nie-
pe³nosprawnych, niezbêdne s¹ a¿ dwie karty, to
znaczy karta, któr¹ otrzyma pasa¿er, i karta, któ-
r¹ ma samochód?

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Nie. Jedna karta parkingowa…
(Senator Zbigniew Romaszewski: Czyli je¿eli

swoim samochodem zabiorê kogoœ niepe³nospra-
wnego, to on ma kartê…)

…i pan marsza³ek ma prawo…
(Senator Zbigniew Romaszewski: …i na tê kartê

mogê…)
Tak, wystarczy to przedstawiæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Nie. Dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Zapraszam pana senatora.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Pragnê z³o¿yæ poprawkê do ustawy o zmianie

ustawy – Prawo o ruchu drogowym w nastêpu-
j¹cym brzmieniu: „Art. 1. W ustawie z dnia
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108 poz. 908, z póŸ-
niejszymi zmianami) w art. 8 ust. 5 otrzymuje
brzmienie: «5. Kartê parkingow¹ osobie, o której

mowa w ust. 1, wydaje siê na podstawie wydanego
przez zespó³ do spraw orzekania o niepe³nospra-
wnoœci orzeczenia o niepe³nosprawnoœci, wyda-
nego przed ukoñczeniem szesnastego roku ¿ycia,
orzeczenia o zaliczeniu do znacznego, umiarko-
wanego lub lekkiego stopnia niepe³nosprawnoœci
o przyczynie niepe³nosprawnoœci z kodu R lub N,
lub na podstawie orzeczenia wydanego przez
organy rentowe równowa¿nego na mocy przepi-
sów szczegó³owych z orzeczeniami o niepe³no-
sprawnoœci»”. Jest to poprawka uzgodniona ze
stron¹ rz¹dow¹.

Proszê bardzo, Panie Marsza³ku.
Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Piotr Zientarski: Przepraszam, mam

pytanie dotycz¹ce tej poprawki. Przepisów szcze-
gó³owych czy szczególnych? Bo chyba w jêzyku
prawniczym…)

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Szczególnych.)
(Senator Piotr Zientarski: Szczególnych, no bo…)
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Przepraszam, je-

¿eli przeczyta³em: szczegó³owych...)
(Senator Piotr Zientarski: Jeœli tak, to dziêkujê.)
Senator Stanis³aw Jurcewicz: Ma byæ: szczegól-

nych. Dziêkujê.)
Proszê bardzo, pan senator Piotr Kaleta.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Rzeczywiœcie, ka¿da nowelizacja ustawy, która

zmierza do poprawy funkcjonowania osób nie-
pe³nosprawnych, jest dobra i tê ustawê trzeba jak
najbardziej poprzeæ. Jednak¿e pan senator spra-
wozdawca nie do koñca zrelacjonowa³ sens, istotê
dyskusji w czasie obrad po³¹czonych komisji.

Otó¿, Szanowni Pañstwo, wywi¹za³a siê rów-
nie¿ dyskusja dotycz¹ca pewnego sformu³owa-
nia, tego, dlaczego inne osoby z orzeczonym
stopniem niepe³nosprawnoœci, nie tylko rucho-
wej b¹dŸ umys³owej, nie mog¹ korzystaæ z tego
przywileju, zarówno te osoby, jak i rodzice czy
opiekunowie, którzy sprawuj¹ opiekê nad tymi
osobami. W zwi¹zku z tym na koñcu procesu le-
gislacyjnego pojawia siê pytanie, czy nie nale¿a-
³oby powróciæ do tego tematu i za jakiœ czas
przyj¹æ nowelizacjê maj¹c¹ na celu spowodowa-
nie, aby wszystkie osoby z orzeczeniem nie-
pe³nosprawnoœci mog³y z tego udogodnienia ko-
rzystaæ. Bo jak czytamy w uzasadnieniu, pro-
jektowana ustawa nie powoduje ¿adnych skut-
ków f inansowych dla bud¿etu pañstwa.
W zwi¹zku z tym nie ma znaczenia, czy z tego do-
brodziejstwa bêd¹ korzystaæ tylko osoby o nie-
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pe³nosprawnoœci ruchowej czy umys³owej, czy
tak¿e inne. Wydaje mi siê, ¿e s¹ osoby z innymi
niepe³nosprawnoœciami – mo¿e nie sposób teraz
o nich mówiæ – które z czegoœ takiego powinny
korzystaæ.

Tak ¿e uwa¿am, ¿e ustawa idzie w dobrym kie-
runku, ale nale¿y w przysz³oœci rozszerzyæ zakres
osób z tego korzystaj¹cych. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Czy pan minister chcia³by siê ustosunkowaæ?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Sprawozdawca powie-
dzia³ w³aœciwie wszystko.)

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piœmie z³o¿y³ pan senator Stanis³aw Jur-
cewicz.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie nad projektem usta-

wy przeprowadzimy…
(G³os z sali: Jeszcze komisje.)
Tak, niew¹tpliwie tak.
Przypominam, ¿e drugie czytanie koñczy siê

skierowaniem projektu do komisji w celu usto-
sunkowania siê do zg³oszonych w toku dyskusji
wniosków. Wniosek legislacyjny zosta³ zg³oszony.

W zwi¹zku z tym stwierdzam, ¿e Senat kieruje
projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komi-
sji Gospodarki Narodowej oraz do Komisji Rodzi-
ny i Polityki Spo³ecznej.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
szesnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych.

Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wyko-
nuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego.
Jest on zawarty w druku nr 208, a sprawozdanie
komisji w druku nr 208S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci,
senatora Leona Kieresa, o przedstawienie wspól-
nego sprawozdania komisji w sprawie projektu
ustawy.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Oceniany projekt ustawy zwi¹zany jest z wyro-

kiem Trybuna³u Konstytucyjnego z 28 listopada
2007 r., który odnosi³ siê do przepisów ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych, a zw³aszcza do art. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Pra-

wo o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektó-
rych innych ustaw.

Rozwa¿ana przez obydwie komisje problematyka
odnosi³a siê do trzech zagadnieñ, które wywo³a³y
zainteresowanie legislacyjne ustawodawcy i póŸ-
niejsz¹ reakcjê Trybuna³u Konstytucyjnego. Jedno
zagadnienie ma charakter proceduralny, mianowi-
cie w procedurze legislacyjnej pominiêto wymóg za-
siêgniêcia opinii Krajowej Rady S¹downictwa, co
by³o obowi¹zkiem ustawowym obydwu izb polskie-
go parlamentu. Uprzedzaj¹c dalsze moje rozwa¿a-
nia, chcê stwierdziæ, ¿e komisja zasiêgnê³a opinii –
oprócz opinii innych instytucji w³aœciwych – rów-
nie¿ Krajowej Rady S¹downictwa i rozwa¿a³a tê opi-
niê na jednym ze swoich posiedzeñ.

Problem drugi, merytoryczny, dotyczy³ zwi¹za-
nia wniosku z³o¿onego do s¹du dyscyplinarnego
przez prokuratora prowadz¹cego postêpowanie.
W pewnych sytuacjach – rzecz dotyczy postêpo-
wania przyspieszonego i uproszczonego – rozpa-
trywano wnioski, to znaczy ustawodawca przewi-
dzia³, ¿e s¹d dyscyplinarny mo¿e rozpatrywaæ
wniosek prokuratora o uchylenie immunitetu sê-
dziemu, który jest podejrzany o pope³nienie zbro-
dni lub umyœlnego wystêpku, co jest zagro¿one
kar¹ pozbawienia wolnoœci, której górna granica
wynosi³a co najmniej osiem lat… Otó¿ w takich
postêpowaniach wniosek o uchylenie podejrzane-
mu sêdziemu jego immunitetu, kierowany przez
prokuratora do s¹du dyscyplinarnego, zawiera³
jednoczeœnie zastrze¿enie, ¿e dokumenty lub ich
czêœæ zwi¹zane z postêpowaniem nie mog¹ byæ sê-
dziemu udostêpnione z uwagi na dobro postêpo-
wania przygotowawczego. A wiêc dokumenty
zgromadzone w postêpowaniu przygotowaw-
czym, w którym podejrzanym jest sêdzia, mog¹
nie byæ sêdziemu udostêpnione przed s¹dem dys-
cyplinarnym.

Zaskar¿ony do Trybuna³u Konstytucyjnego
przepis art. 80 §2g jednoczeœnie stanowi³, ¿e w ta-
kim przypadku przewodnicz¹cy s¹du dyscypli-
narnego odmawia sêdziemu wgl¹du do dokumen-
tów w zakresie zastrze¿onym przez prokuratora.
To oznacza³o, ¿e sêdzia objêty wnioskiem o uchy-
lenie jego immunitetu w postêpowaniu przed
s¹dem dyscyplinarnym nie móg³ mieæ wgl¹du do
dokumentów sprawy, która by³a objêta przedmio-
tem wniosku, a s¹d – to w³aœnie wzbudzi³o najis-
totniejsze zastrze¿enia Trybuna³u Konstytucyj-
nego – s¹d dyscyplinarny by³ zwi¹zany wnioskiem
prokuratora i jego zakresem. S¹d nie mia³ ¿adnej
mo¿liwoœci oceny wniosku prokuratora, czy ten
wniosek pozbawiaj¹cy sêdziego wgl¹du, jest uza-
sadniony generalnie oraz przedmiotowo. St¹d te¿
Trybuna³ Konstytucyjny po bardzo g³êbokiej ana-
lizie, w której znalaz³y siê bardzo ciê¿kie zarzuty
pod adresem ustawodawcy, zarzuty, których or-
namentyka s³owna zawiera³a takie sformu³owa-
nia, jak „wprowadzenie postêpowania inkwizycyj-
nego”, pomijam inne sformu³owania…
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(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Bo nie
znaj¹ s³ownictwa.)

…zarzuty, które wskazywa³y, ¿e nie wolno pozba-
wiaæ s¹du prawa oceny wniosku prokuratorskiego,
ostatecznie stwierdzi³ niekonstytucyjnoœæ przepisu
pozbawiaj¹cegonie tylemo¿eprokuratora, co te¿ jest
bardzo wa¿ne, ile s¹d dyscyplinarny prawa oceny
wniosku prokuratorskiego. Po analizie tych dwóch
przepisów stwierdzi³ ich niekonstytucyjnoœæ.

St¹d te¿ inicjatywa Senatu, by naprawiæ prawo
o ustroju s¹dów powszechnych, jego §2f i 2g. Po
wielogodzinnych dyskusjach, oczywiœcie z udzia-
³em przedstawicieli ministra sprawiedliwoœci,
przedstawicieli instytucji korporacyjnych, poza-
rz¹dowych, i rozwa¿aniu ró¿nego rodzaju propozy-
cji zmian, zaproponowaliœmy – mówiê o dwóch ko-
misjach: Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
oraz Komisji Ustawodawczej – Wysokiej Izbie wpro-
wadzenie do ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych w art. 80 dwóch no-
wych paragrafów, a w zasadzie dwóch paragrafów
o nowym brzmieniu. §2f mia³by nastêpuj¹ce
brzmienie: „Sêdzia, którego dotyczy postêpowanie,
ma prawo wgl¹du do dokumentów, które zosta³y
za³¹czone do wniosku...” – chodzi o wniosek o po-
zbawienie go immunitetu. „Jednak prokurator, kie-
ruj¹c wniosek do s¹du dyscyplinarnego, mo¿e za-
strzec, ¿e dokumenty te lub ich czêœæ nie mog¹ byæ
sêdziemu udostêpnione z uwagi na dobro postêpo-
wania przygotowawczego”. Ten paragraf w gruncie
rzeczy nie ulega zmianie. Ulega zmianie §2g: „Je¿eli
prokurator z³o¿y³ zastrze¿enie, o którym mowa
w §2f, przewodnicz¹cy s¹du dyscyplinarnego nie-
zw³ocznie kieruje sprawê na posiedzenie. S¹d dys-
cyplinarny mo¿e odmówiæ sêdziemu wgl¹du do do-
kumentów do³¹czonych do wniosku”.

Pañstwo na pewno ju¿ zauwa¿yliœcie, ¿e dzisiaj,
jeœlibyœmy uchwalili to przed³o¿enie, w porówna-
niu z objêtym zastrze¿eniem Trybuna³u Konstytu-
cyjnego §2g w poprzednim brzmieniu, s¹d dyscyp-
linarny nie by³by zwi¹zany wnioskiem prokuratora
o odmowie sêdziemu wgl¹du do dokumentów, a w
zwi¹zku z tym nie by³by tak¿e zwi¹zany wnioskiem
prokuratora o zakresie zastrze¿enia. Przewodni-
cz¹cy s¹du dyscyplinarnego w sytuacji, kiedy pro-
kurator chcia³by, aby sêdzia nie mia³ prawa
wgl¹du do dokumentów… T³umaczono nam, ¿e s¹
takie sytuacje, kiedy uprawnienie sêdziego do
wgl¹du do dokumentów sprawy go dotycz¹cej
mog³oby Ÿle s³u¿yæ postêpowaniu, prowadzi³oby
na przyk³ad do mo¿liwoœci matactw przez takiego
sêdziego, tak jak przez ka¿dego podejrzanego. Ale
zasadnoœæ wniosku prokuratora powinien oceniæ
s¹d dyscyplinarny. St¹d nasza koncepcja, mówiê
o wspólnej propozycji obydwu komisji, aby, jeœli
przewodnicz¹cy s¹du dyscyplinarnego otrzyma ta-
ki wniosek, natychmiast kierowa³ go do s¹du dys-
cyplinarnego, a dopiero s¹d dyscyplinarny, po oce-

nie, by³by w³aœciwy stwierdziæ, czy nale¿y takiemu
sêdziemu odmówiæ wgl¹du do dokumentów do-
³¹czonych do wniosku. St¹d te¿ drugie zdanie
w §2g: „S¹d dyscyplinarny mo¿e odmówiæ sêdzie-
mu wgl¹du do dokumentów do³¹czonych do
wniosku”. Usuwa siê wiêc, po pierwsze, jak mówi³
Trybuna³ Konstytucyjny, to niekonstytucyjne
zwi¹zanie s¹du wnioskiem prokuratora, w gruncie
rzeczy s¹d dyscyplinarny tutaj nie mia³by ¿adnych
uprawnieñ; po wtóre – tê inkwizycyjnoœæ postêpo-
wania, w którym wniosek prokuratora nie podle-
ga³by ¿adnej kontroli s¹du dyscyplinarnego, który,
jak zauwa¿y³ Trybuna³ Konstytucyjny, te¿ jest
przecie¿ s¹dem. S¹d dyscyplinarny nie stawa³by
siê wiêc, jak powiedzia³ Trybuna³ Konstytucyjny,
automatem legitymizuj¹cym decyzjê prokuratora,
co nie daje siê pogodziæ z ide¹ niezale¿noœci s¹du
jako w³adzy w sensie konstytucyjnym. W³adza
s¹downicza jest w³adz¹ oddzielon¹ od innych
w³adz, dlatego te¿ konieczne jest, aby postêpowa-
nie immunitetowe odpowiada³o standardom w³a-
œciwym dla rzetelnego postêpowania s¹dowego.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! £askawie i uni-
¿enie proszê w imieniu obydwu komisji o przyjêcie
projektu nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych w art. 80 §2f i 2g w przed³o-
¿eniu, które, równie¿ w imieniu obydwu komisji,
omówi³em. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ ja-

kieœ pytania? Proszê bardzo. Czy ktoœ z pañstwa?
Panie Senatorze, wobec tego ja mam pytania

w tej sprawie.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Mamy tutaj do czynienia z sytuacj¹, kiedy to

Trybuna³ Konstytucyjny podniós³ kwestiê s¹do-
wego postêpowania w sprawie uchylenia immuni-
tetu. Problem polega na tym, ¿e równoczeœnie my
poruszamy dosyæ trudn¹ sprawê, tak¹ mianowi-
cie, ¿e to postêpowanie ma dopiero doprowadziæ
do ewentualnego przedstawienia zarzutu. Nor-
malnie przedstawienie zarzutu dla zwyk³ego oby-
watela nie wymaga udostêpniania mu wszystkich
materia³ów œledztwa. Wobec tego powstaje pyta-
nie, czy nie mamy tutaj do czynienia z narusze-
niem zasady równoœci obywateli. To sytuacja,
w której normalne postêpowanie dochodzeniowe,
postêpowanie œledcze, ma swoje tajemnice.
I przes³uchanie oskar¿onego, przes³uchanie
œwiadków to kwestie zwi¹zane z postêpowaniem
przygotowawczym. A tu nagle w stosunku do pe-
wnych osób ca³e postêpowanie przygotowawcze
ma byæ w gruncie rzeczy przekreœlone. To pier-
wsza kwestia.
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Druga jest taka, ¿e pan senator mówi³ tutaj
o sprawie wystêpków i zbrodni. Czy mówi¹c
o zbrodniach mamy tutaj na myœli zbrodnie
w sensie kodeksu karnego, czy w sensie ustawy
o g³ównej komisji badania?

Senator Leon Kieres:
W sensie kodeksu karnego oczywiœcie, odpo-

wiadam od razu na drugie pytanie.
Jeœli idzie o pytanie pierwsze, to formalnie

móg³bym powiedzieæ tak: Trybuna³ Konstytucyj-
ny wymaga, ¿ebyœmy wprowadzili tego rodzaju
nowelizacjê. Koniec, kropka. To znaczy, w bardzo
szerokim, wielostronicowym uzasadnieniu wska-
za³ wyraŸnie, ¿e taki wniosek prokuratora powi-
nien byæ poddany kontroli s¹du, w tym wypadku
s¹du dyscyplinarnego.

Jeœli zaœ idzie o to, czy sytuacja zaproponowa-
na w naszym przed³o¿eniu legislacyjnym nie wy-
kreuje nierównoœci miêdzy sêdzi¹, który te¿ prze-
cie¿, jeœli uchyli mu siê immunitet, mo¿e mieæ
przedstawione zarzuty, a wiêc bêdzie ju¿ wówczas
podejrzanym, a zwyk³ym obywatelem, któremu
rzeczywiœcie mo¿na odmówiæ prawa wgl¹du, mo¿-
na te¿ odmówiæ prawa wgl¹du do akt postêpowa-
nia jego adwokatowi, to tutaj, jak s¹dzê, nie bada-
³em tej sprawy dok³adnie, ka¿da decyzja prokura-
tora mo¿e byæ przedmiotem zaskar¿enia do wy¿-
szej instancji prokuratorskiej oraz przedmiotem
analizy w s¹dowej kontroli postêpowania przygo-
towawczego. S¹d to bêdzie móg³ oceniaæ, w koñcu
ka¿da decyzja prokuratora mo¿e byæ objêta za-
strze¿eniem s¹du. W ostatecznoœci za¿alenia na
postanowienia prokuratorskie mo¿na sk³adaæ do
s¹du. Sam swego czasu by³em objêty tego rodzaju
dzia³alnoœci¹. Tak bym to widzia³.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Jak ta kwestia jest regulowana w wypadku

wniosku o uchylenie immunitetu parlamentar-
nego?

(Senator Leon Kieres: W jakim sensie?)
Czy prokuratura mo¿e zrobiæ takie zastrze¿e-

nia, ¿e nie wszystkie dokumenty mog¹ byæ udo-
stêpnione?

Senator Leon Kieres:
Moim zdaniem te¿. Moim zdaniem te¿. Z usta-

wy natomiast…
(Senator Zbigniew Romaszewski: A ustosunko-

wuje siê do tego komisja odpowiedzialnoœci.)
Tak, dok³adnie, komisja odpowiedzialnoœci

w Sejmie, czy te¿ w tym przypadku chyba komisja
regulaminowa, o ile pamiêtam, w³aœnie. Moim zda-
niem tutaj moglibyœmy dyskutowaæ, Panie Sena-

torze, czy rzeczywiœcie prokurator mo¿e z³o¿yæ do
naszej komisji wniosek zastrzegaj¹cy prawo
wgl¹du parlamentarzysty do dokumentów jego po-
stêpowania. Ta problematyka nie jest objêta za-
kresem regulacyjnym tej nowelizacji, ale jest to ot-
warta kwestia. Rzeczywiœcie powinniœmy siê nad
ni¹ pochyliæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana senatora

sprawozdawcy?
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Pan minister Wrona, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Tutaj to orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjne-

go rzeczywiœcie nie pozostawia w¹tpliwoœci co do
kierunku prac legislacyjnych, które powinny byæ
podjête, i minister sprawiedliwoœci pozytywnie
ustosunkowuje siê do tego senackiego dorobku
legislacyjnego.

Chcia³bym tylko podkreœliæ, w zwi¹zku z tymi
w¹tpliwoœciami pana marsza³ka, ¿e mamy do czy-
nienia w istocie z odrêbnym postêpowaniem, po-
niewa¿ jedna rzecz to sprawa karna, która mo¿e
siê toczyæ przeciwko sêdziemu, a ustawa o ustro-
ju s¹dów powszechnych wprowadza jakby drugi,
odrêbny typ postêpowania immunitetowego,
w zakresie uchylenia immunitetu. I skoro sêdzia
ma ten wielki przywilej, tê wielk¹ gwarancjê swo-
jej niezawis³oœci, bo tak to trzeba postrzegaæ, to
procedura uchylania tego immunitetu musi byæ
obwarowana stosownymi gwarancjami. I dlatego
nie ma tutaj nierównoœci wobec prawa, bo ta nie-
równoœæ, nierównoœæ w cudzys³owie, w sensie
prawnym ju¿ zosta³a wyznaczona przez ustawo-
dawcê poprzez przyznanie immunitetu. I w³aœnie
konsekwencj¹ s¹ te gwarancje, które sêdziemu
przys³uguj¹.

Ale dodatkowo chcia³bym zwróciæ uwagê na je-
szcze dwie kwestie. Art. 80 §1, zdanie drugie,
stwierdza, ¿e do czasu wydania uchwa³y zezwala-
j¹cej na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialno-
œci karnej wolno podejmowaæ tylko czynnoœci nie-
cierpi¹ce zw³oki. A zatem nie mamy tutaj do czy-
nienia z jakimiœ wielkimi aktami postêpowania,
w których by³yby jakieœ wielkie tajemnice. Tak
jest na ogó³, oczywiœcie mog¹ byæ sytuacje wyj¹t-
kowe i dlatego jest to ograniczenie, to zastrze¿enie
prokuratora. Co do zasady, maj¹ tam byæ tylko
dokumenty i dowody, które uzasadniaj¹ uchyle-
nie immunitetu. Zasadniczo ca³y materia³ dowo-
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dowy w sprawie karnej bêdzie zaœ zbierany dopie-
ro po ewentualnym uchyleniu immunitetu.

I druga okolicznoœæ, na któr¹ chcê zwróciæ
uwagê: procedura przedstawienia zarzutów w ko-
deksie postêpowania karnego jest doœæ sformali-
zowana i towarzysz¹ jej pewne gwarancje proce-
sowe dla podejrzanego. A wiêc nie jest tak, ¿e po-
dejrzany, któremu siê przedstawia zarzuty, mo¿e
w ogóle nic nie wiedzieæ o sprawie, poniewa¿ jest
obowi¹zek pouczenia go o tym, ¿e mo¿e z³o¿yæ
wniosek o uzasadnienie tego postanowienia. Wte-
dy prokurator w takim uzasadnieniu szczegó³owo
musi siê odnieœæ do materia³u dowodowego, który
jest w aktach sprawy. Tyle chcia³em jeszcze do-
daæ, je¿eli mo¿na. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana ministra? Nie ma, nie

widzê chêtnych.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Pan senator Zientarski, proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym przede wszystkim podziêkowaæ ko-

misjom, ¿e niezw³ocznie zajê³y siê tym problemem
i, powiem nieskromnie, wyraziæ pewn¹ satysfak-
cjê, poniewa¿ zmiana obejmuj¹ca tê materiê by³a
dokonywana w poprzedniej kadencji i mia³em
mo¿liwoœæ wypowiadania siê w dyskusji nad t¹
spraw¹. Mam na myœli mo¿liwoœæ czy te¿ ograni-
czenie, wykluczenie dostêpu sêdziego, który jednak
– tak przynajmniej wynika z zasad postêpowania
dyscyplinarnego – ma mo¿liwoœæ obrony. Chodzi
o to, ¿eby ta obrona nie by³a iluzoryczna. Argu-
menty, które pada³y miêdzy innymi w³aœnie z tej
mównicy, zosta³y uwzglêdnione przez Trybuna³
Konstytucyjny, dlatego ¿e automatyzmu byæ nie
mo¿e.

S³usznie pan marsza³ek zauwa¿y³, ¿e z punktu
widzenia takiej powszechnoœci sêdziowie s¹ tutaj
uprzywilejowani. Tak, ale to wynika z ich pozycji.
I dlatego te¿ ten immunitet nie mo¿e byæ iluzory-
czny. On oczywiœcie mo¿e byæ uchylany i bardzo
czêsto jest uchylany, ale chodzi o to, ¿eby wniosek
prokuratora nie wi¹za³ w sposób automatyczny
s¹du dyscyplinarnego, o czym bardzo szeroko
i przekonuj¹co mówi³ pan senator sprawozdawca
Leon Kieres. Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e tego rodzaju
rozwi¹zanie fakultatywne, które daje mo¿liwoœæ
oceny przez s¹d dyscyplinarny, ale nie umo¿liwia
jej automatycznego… Przewiduje siê przecie¿, ¿e
mog¹ byæ takiesytuacje, ¿e jednak ten sêdzia nie
bêdzie mia³ wgl¹du do akt. I ten przepis tak¹ mo¿-

liwoœæ pozostawia. Nie mo¿e byæ jednak tak, ¿e
wniosek prokuratora nie podlega³by ocenie
i wi¹za³ w sposób automatyczny s¹d dyscyplinar-
ny. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Ja sobie pozwolê zabraæ g³os w tej sprawie.
(Senator Czes³aw Ryszka: Kto bêdzie prowadzi³

obrady?)
(Weso³oœæ na sali)
Zaraz usi¹dê i bêdê je prowadzi³.
(Rozmowy na sali)

Senator Zbigniew Romaszewski:
Wysoka Izbo!
Podchodzimy tutaj do sprawy, powiedzia³bym,

dosyæ subtelnej i bardzo czêsto przedstawianej
w sposób bardzo tendencyjny. Trwa mianowicie
problem immunitetów parlamentarnych. I oka-
zuje siê, ¿e jest to problem niezwyk³ej wagi polity-
cznej, w który zaanga¿owane s¹ obie podstawo-
we si³y polityczne naszego kraju. W sprawê zaan-
ga¿owane s¹ równie¿ wszystkie tabloidy, ilekol-
wiek ich jest, i te wszystkie, które powstan¹. I to
jest nasz najwa¿niejszy problem. Ilu mamy par-
lamentarzystów? Ano, jak siê wszystkich doda,
to piêciuset szeœædziesiêciu. A równoczeœnie, ró-
wnolegle, panuje totalne milczenie na temat im-
munitetów sêdziowskiego i prokuratorskiego.
Ilu mamy sêdziów i prokuratorów? Czternaœcie
tysiêcy. Czy rzeczywiœcie tak jest, ¿e ca³a szumo-
wina mieœci siê w parlamencie, a wszystkie anio-
³y znalaz³y siê w s¹downictwie i prokuraturze?
Muszê powiedzieæ, ¿e najbardziej mnie zdumie-
wa brak szacunku parlamentarzystów dla sa-
mych siebie, i powiedzia³bym, ¿e jest to dosyæ ob-
urzaj¹ce. Prawd¹ jest, ¿e mia³y miejsce niezwyk-
le podejrzane machinacje przy uchylaniu immu-
nitetów, kiedy ewidentnie zosta³o pope³nione
przestêpstwo, o którym wszyscy wiedzieli, i kiedy
chroniono parlamentarzystê ze wzglêdów par ex-
cellence politycznych.

Dobrze, proszê pañstwa, a jak to wygl¹da
w s¹downictwie? Mamy na sali œwiadka, pana
profesora Kieresa. Proszê pañstwa, na piêædzie-
si¹t jeden wniosków, chyba piêædziesi¹t jeden ich
by³o, o zbrodnie komunistyczne pope³nione w to-
gach, przez prokuratorów i sêdziów, uchylono im-
munitet jedynie w jednej sprawie. W piêædziesiê-
ciu sprawach, i to nie jakichœ drobnych prze-
stêpstw, ale w sprawach zbrodni, gdzie mordowa-
no setki ludzi bez ¿adnych podstaw, do tej pory
zbrodnia s¹dowa w Polsce po prostu nie zaistnia-
³a. A wiêc mo¿e nie darzmy takim g³êbokim zaufa-
niem naszych niezawis³ych s¹dów, bo nie jest to
kwestia tylko piêædziesiêciu zbrodni, jest to rów-
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nie¿ kwestia s¹dów dyscyplinarnych, które podej-
mowa³y takie decyzje w piêædziesiêciu oœrodkach.
I muszê powiedzieæ, ¿e dba³oœæ œrodowiska pra-
wniczego o zachowanie immunitetu jest tu, po-
wiedzia³bym, imponuj¹ca. Oczywiœcie trzeba
przyj¹æ zastrze¿enia zg³oszone przez Trybuna³
Konstytucyjny, ale trzeba te¿ bardzo dobrze pa-
miêtaæ, jak ta sytuacja wygl¹da w rzeczywistoœci,
i kiedy rozlegn¹ siê kolejne napaœci na parlamen-
tarzystów, mo¿e sobie o tym przypomnieæ i nie iœæ
na pasku populizmu. Dziêkujê bardzo.(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dyskusjê ju¿ otworzy³em.
Lista mówców zosta³a wyczerpana i wobec tego

dyskusjê zamykam.
Nie zosta³y z³o¿one ¿adne wnioski legislacyjne.
Informujê, ¿e g³osowanie nad projektem usta-

wy przeprowadzimy razem z g³osowaniami nad
pozosta³ymi punktami porz¹dku obrad.

Przechodzimy do nastêpnego punktu, do pun-
ktu siedemnastego.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siedemnastego porz¹dku obrad: informacja
Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Pol-
skiej w pracach Unii Europejskiej w okresie sty-
czeñ – czerwiec 2008 roku (podczas Prezydencji
s³oweñskiej).

Pragnê powitaæ podsekretarza stanu w Urzê-
dzie Komitetu Integracji Europejskiej, pana Pio-
tra Serafina.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.
(G³os z sali: W³¹czone?)
(G³os z sali: Jest w³¹czone.)

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Piotr Serafin:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt zaprezentowaæ Wysokiej Izbie

informacjê na temat przebiegu prac i zaanga¿o-
wania rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej w prace
Unii Europejskiej w trakcie Prezydencji s³oweñ-
skiej.

Rz¹d przekaza³ pañstwu dokument doœæ szcze-
gó³owy, zgodny, mam nadziejê, z oczekiwaniami
Wysokiej Izby. Bêdziemy oczywiœcie gotowi wy-
s³uchaæ opinii pañ i panów senatorów na temat
tego dokumentu.

W swoim krótkim wyst¹pieniu chcia³bym
wskazaæ na kilka elementów, które uwa¿am za is-
totne z punktu widzenia zaanga¿owania, zarówno
w sensie pozytywnym, jak i w sensie pora¿ek. Nie

ukrywajmy, w trakcie Prezydencji s³oweñskiej
mieliœmy jeden zw³aszcza obszar, w który dosyæ
sporo rz¹d, ale tak¿e i parlamentarzyœci zainwe-
stowali, chodzi o Europejski Instytut Technologi-
czny we Wroc³awiu. Nie by³ to niestety sukces.

Najwa¿niejszy punkt, jak s¹dzê, i najwa¿niej-
sze osi¹gniêcie rz¹du w trakcie pierwszego pó³ro-
cza 2008 r. to inicjatywa Partnerstwa Wschodnie-
go. Jest to pewnie pierwsza inicjatywa, która zro-
dzi³a siê w Polsce, dla której zdo³aliœmy zbudowaæ
poparcie, najpierw wraz ze Szwecj¹, a nastêpnie
zdo³aliœmy do niej przekonaæ wszystkie dwadzie-
œcia siedem pañstw cz³onkowskich. I w tym sen-
sie jest to chyba bezprecedensowe wydarzenie.
Pomys³ zrodzony w Polsce sta³ siê zamys³em euro-
pejskim. Dosz³o do tego, jak pañstwo wiecie, na
spotkaniu Rady Europejskiej w czerwcu. Mo¿na
powiedzieæ wiêcej, 1 wrzeœnia okaza³o siê, ¿e za-
mys³ wzmocnienia wymiaru wschodniego Euro-
pejskiej Polityki S¹siedztwa sta³ siê kluczowym
punktem odniesienia dla reakcji na wydarzenia,
które nast¹pi³y w Gruzji po 8 sierpnia bie¿¹cego
roku. I to jest pewnie, jak mówiê, najwa¿niejsze
osi¹gniêcie, nie tylko w tym pó³roczu, ale byæ mo-
¿e tak¿e w nieco szerszym horyzoncie czasowym.

Ale okres Prezydencji s³oweñskiej to czas,
w którym, jak to zazwyczaj bywa w Unii, zapada³
ca³y szereg decyzji dotycz¹cych konkretnych
spraw. I w tych konkretnych sprawach rz¹d pol-
ski prezentowa³ swoje stanowisko, w wielu z nich
uda³o nam siê osi¹gn¹æ zamierzony skutek
i o tych kilku elementach chcia³bym powiedzieæ.

Po pierwsze, rolnictwo. W trakcie Prezydencji
s³oweñskiej postulowany przez Polskê wzrost
kwoty mlecznej o 2%, istotny z punktu widzenia
sytuacji dochodowej producentów rolnych w Pol-
sce, istotny z punktu widzenia ograniczeñ dla
produkcji, które wynikaj¹ z systemu kwotowania,
zosta³ osi¹gniêty.

Po drugie, prace w ramach polityki spo³ecznej
dotycz¹ce czasu pracy. To równie¿ musimy zapi-
saæ na konto osi¹gniêæ. Postulowany przez Pol-
skê, przewidziany w ramach tak zwanego opt-out,
szeœædziesiêciopiêciogodzinny tygodniowy czas
pracy zosta³ zapisany do dyrektywy i stanowiska
Rady Europy, sprawa obecnie jest przedmiotem
dyskusji z Parlamentem Europejskim.

Po trzecie, us³ugi pocztowe. Tutaj stanowisko
polskiego rz¹du, wypracowane jeszcze przez po-
przedni rz¹d, zak³ada³o d¹¿enie do wyd³u¿enia
okresu dostosowawczego do pe³nej liberalizacji
us³ug pocztowych. Ten cel uda³o siê zrealizowaæ.
Liberalizacja w pe³nym zakresie na tym rynku na-
st¹pi 31 grudnia 2012 r., jest wiêc czas tak¿e dla
operatora narodowego na rynku pocztowym na
przeprowadzenie niezbêdnych dostosowañ, pro-
cesu restrukturyzacji.

Wskaza³bym równie¿ jeszcze – spoœród spraw
drobnych, ale przecie¿ istotnych – na decyzjê Ra-
dy Europy o zakoñczeniu wobec Rzeczypospolitej
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Polskiej procedury nadmiernego deficytu. Byæ
podmiotem czy przedmiotem tego typu procedury
jest szalenie niewygodnie, tak¿e i z tego wzglêdu,
¿e niewype³nianie zobowi¹zañ w zakresie redukcji
deficytu mo¿e skutkowaæ negatywnymi konsek-
wencjami w dostêpie do œrodków unijnych.

I wreszcie sprawa, o której mówi³em na samym
pocz¹tku. Europejski Instytut Technologiczny.
Jak s¹dzê, wspomnia³em ju¿, ¿e mnie jest trudno
mówiæ tutaj o sukcesie, wœród pozytywów wska¿-
my jednak, i¿ w komitecie identyfikuj¹cym, który
powsta³ wraz z utworzeniem EIT, komitecie, który
dokona selekcji tak zwanych wspólnot wiedzy,
znalaz³ siê tak¿e naukowiec z Polski. I zapiszmy
równie¿ na konto administracji obecnego rz¹du,
ale i przysz³ych rz¹dów, i wszystkich nas, do-
œwiadczenie, które zosta³o zdobyte w trakcie sza-
lenie intensywnej kampanii lobbingowej, kampa-
nii budowania poparcia dla lokalizacji instytutu
w Polsce. Mia³em przyjemnoœæ referowaæ Wyso-
kiej Izbie sprawê bodaj¿e w maju bie¿¹cego roku,
i wtedy wskazywa³em na pewien zasadniczy pro-
blem, z którym musimy siê zmagaæ. Tym zasadni-
czym, g³ównym problemem jest fakt, i¿ Agencja
Frontex jest ju¿ zlokalizowana w Warszawie. To
pierwsza agencja unijna, która zosta³a zlokalizo-
wana w nowym pañstwie cz³onkowskim, i to by³,
niestety, zasadniczy powód, dla którego szanse
Wroc³awia by³y mniejsze, Woc³aw ju¿ na starcie
by³ na nieco gorszej pozycji.

Okres Prezydencji s³oweñskiej to tak¿e… Tego
jeszcze nie widaæ, nie mamy jeszcze ostatecznych
rozstrzygniêæ, ale myœlê, ¿e to, co w wiêkszym
stopniu zdominowa³o myœlenie administracji
i rz¹du w sprawach zwi¹zanych z integracj¹ euro-
pejsk¹, to kwestia pakietu energetyczno-klimaty-
cznego. To w trakcie Prezydencji s³oweñskiej zo-
sta³y przed³o¿one przez Komisjê Europejsk¹ pro-
pozycje, to w trakcie Prezydencji s³oweñskiej sfor-
mu³owane zosta³o stanowisko rz¹du. To jest ten
okres, w trakcie którego budowane by³o poparcie
dla postulatów zg³aszanych przez rz¹d, postula-
tów, których g³ównym celem, g³ównym zamys³em
jest ograniczenie negatywnych, tak to widzimy,
skutków ekonomiczno-spo³ecznych dla polskiej
gospodarki, które mog¹ wi¹zaæ siê z wdro¿eniem
pakietu.

Jeœli pan marsza³ek pozwoli, chcia³bym w tym
miejscu zakoñczyæ. Stara³em siê wskazaæ naj-
wa¿niejsze elementy, najwa¿niejsze osi¹gniêcia.
Nie chcê mówiæ, choæ byæ mo¿e moi poprzednicy
tak to czynili, o ca³ym kontekœcie tego, co dzia³o
siê w trakcie oœmiu miesiêcy. Myœlê, ¿e warto, ¿e-
byœmy skoncentrowali siê na konkretach, na tym,
co uda³o siê osi¹gn¹æ, a tak¿e starali siê wyci¹g-
n¹æ wnioski z tych doœwiadczeñ, które nie skoñ-
czy³y siê, jak w wypadku EIT, oczekiwanym przez
nas rezultatem. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie panu ministrowi?
Pan senator Ryszka, pan senator Bender, pan

senator Korfanty, pan senator Wyrowiñski, pan
senator...

(G³os z sali: Nie ma go.)
Dobrze.
Pan senator Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, wymieni³ pan tylko plusy, sa-

me korzyœci. Niech pan powie o minusach i o tym,
co nam siê nie uda³o. Myœlê, ¿e to te¿ bêdzie bar-
dzo interesuj¹ce.

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Piotr Serafin:
Panie Senatorze, przede wszystkim chcia³bym

stwierdziæ, ¿e stara³em siê byæ szalenie obiekty-
wny w swojej prezentacji i nawet…

(Senator Ryszard Bender: Ja nie dostrzeg³em
minusów.)

…i chyba nawet w pierwszym zdaniu powie-
dzia³em o tym, co siê nie uda³o. Niew¹tpliwie jest
to doœwiadczenie zabiegania o lokalizacjê we
Wroc³awiu siedziby Europejskiego Instytutu Te-
chnologicznego.

Mogê powiedzieæ, ¿e jeœli na przyk³ad mówimy
o czasie pracy, to pewnie lepiej by³oby, gdyby
kompromis na forum Rady Europy by³ wypraco-
wany nie w trakcie Prezydencji s³oweñskiej, ale
jakiœ czas wczeœniej. To by³oby znacznie bardziej
u¿yteczne z punktu widzenia dyskusji wewnêtrz-
nej, któr¹ toczyliœmy na temat sposobu organiza-
cji czasu pracy w s³u¿bie zdrowia.

Jeœli idzie o sprawy zwi¹zane z rolnictwem, za-
sadnicza dyskusja dotycz¹ca tak zwanego prze-
gl¹du health check Wspólnej Polityki Rolnej…
Ona nie jest jeszcze skonkludowana, pewnie je-
szcze za wczeœnie, ¿eby dokonywaæ jej oceny.
Przyjdzie taki czas, kiedy bêdziemy podsumowy-
wali aktywnoœæ w trakcie Prezydencji francus-
kiej, wówczas bêdziemy w lepszej, znaczniej lep-
szej sytuacji, bêdziemy mieli po prostu pe³ne da-
ne. Na pewno gdy idzie o health check, s¹ ele-
menty, które nas niepokoj¹. Nie mówi³em o tym,
ale dzisiaj jest to jeszcze przedmiotem dyskusji.
Z ca³¹ pewnoœci¹ jest jeszcze za wczeœnie, by wy-
wieszaæ bia³¹ flagê i siê poddawaæ, wrêcz przeci-
wnie, trzeba aktywnie w³¹czyæ siê w tê dyskusjê.
Takim elementem niepokoj¹cym jest miêdzy in-
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nymi kwestia sposobu redystrybucji œrodków
w ramach drugiego filaru Wspólnej Polityki Rol-
nej i zachowania zasady solidarnoœci kryteriów
kohezyjnych w redystrybucji œrodków w ramach
drugiego filaru.

Mam nadziejê, ¿e pan senator jest ju¿ usatys-
fakcjonowany sam¹ krytyk¹ z³o¿on¹ przez przeze
mnie w imieniu rz¹du, ale…

(Senator Czes³aw Ryszka: A wed³ug pana na
referendum w Irlandii nie mieliœmy ¿adnego
wp³ywu?)

S¹dzê, ¿e chyba raczej stosunkowo ograniczo-
ny. Niew¹tpliwie fakt, i¿ Polska nie ratyfikowa³a
traktatu europejskiego obci¹¿a nasz¹ hipotekê –
co do tego te¿, jak s¹dzê, jest pe³na jasnoœæ. Nie
s¹dzê natomiast, ¿eby fakt ratyfikacji b¹dŸ jej
braku w Polsce czy w jakimkolwiek innym pañ-
stwie cz³onkowskim by³ czynnikiem determinu-
j¹cym decyzjê spo³eczeñstwa irlandzkiego, w ra-
mach referendum. Wiêcej, nie tylko, ¿e nie s¹dzê,
ale znamy wyniki badañ spo³ecznych, wiemy, ja-
kie powody zadecydowa³y o tym, i¿ w Irlandii prze-
wa¿y³y g³osy na nie. I z ca³¹ pewnoœci¹ wœród nich
nie by³o czynnika liczby ratyfikacji czy liczby kra-
jów, które ratyfikowa³y traktat.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Ministrze, ju¿ przed rokiem, gdy by³o

sk³adane sprawozdanie, wspomina³em o zaga-
dnieniu, do którego powracam. Uzyskujemy mi-
nimum informacji o relacjach miêdzy Rad¹ Mini-
strów Rzeczypospolitej a Uni¹ Europejsk¹, która
faktycznie jeszcze nie istnieje, to jest wci¹¿ jeszcze
Wspólnota Europejska, tak d³ugo jak traktat liz-
boñski nie bêdzie przyjêty. Ale taki jest termin ro-
boczy, niech bêdzie. Zupe³nie przechodzi siê do
porz¹dku dziennego nad Rad¹ Europy, a przecie¿
ona wygenerowa³a, ¿e tak powiem, tê Wspólnotê
Europejsk¹, która niebawem bêdzie b¹dŸ nie bê-
dzie Uni¹ Europejsk¹, a gdzie dokonuje siê tak
wiele wa¿nych dla naszego kraju spraw, rzeczy,
debat, dyskusji. Od nas z Senatu szeœæ osób
i trzech zastêpców uczestniczy w obradach
i w zwi¹zku z tym by³oby dobrze, gdybyœmy czasa-
mi us³yszeli informacje o tych powi¹zaniach czy
o braku powi¹zañ. Nie, one s¹, tylko powiedzmy
o ich zakresie, powiedzmy o odniesieniu do Rady
Europy w Strasburgu. Za niespe³na tydzieñ bê-
dzie tam ogromna debata zwi¹zana ze spraw¹
Gruzji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie Komitetu
Integracji Europejskiej
Piotr Serafin:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Nie chcia³bym wchodziæ w pewnie zawi³y

spór prawny dotycz¹cy tego, czy Unia Europej-
ska zosta³a powo³ana, czy nie, na mocy trakta-
tu z Maastricht. Myœlê, ¿e dominuje pogl¹d, i¿
Unia Europejska ju¿ istnieje. I chocia¿ traktat
lizboñski zmieni jej strukturê, zmieni przede
wszystkim strukturê filarow¹, któr¹ obserwu-
jemy dzisiaj, jednak w pe³ni uprawnione jest
stwierdzenie, ¿e Unia Europejska istnieje ju¿
obecnie.

A komentarz pana senatora, jeœli pan senator
pozwoli, potraktowa³bym w nastêpuj¹cy sposób.
Jest to oczekiwanie na informacjê dotycz¹c¹
zwi¹zków pomiêdzy dzia³alnoœci¹ Unii Europej-
skiej i Rady Europy. I chcia³bym zaanonsowaæ ta-
k¹ informacjê w formie pisemnej, jeœli to pana se-
natora usatysfakcjonuje.

(Senator Ryszard Bender : Oczywiœcie,
by³bym rad.)

Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Korfanty.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, chcia³bym

zapytaæ o dwie sprawy. Pierwsze pytanie dotyczy
tematu, który pan ju¿ porusza³, a mianowicie Eu-
ropejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.
Niestety, nie uda³o siê, instytut zosta³ umieszczo-
ny w Budapeszcie, g³ównie, jak pan stwierdzi³, ze
wzglêdu na to, ¿e w Polsce dzia³a ju¿ unijna Agen-
cja Frontex, a w Unii Europejskiej obowi¹zuje pe-
wna solidarnoœæ. Tak ¿e tego instytutu niestety
we Wroc³awiu nie ma. Ale te¿ wa¿ne jest, ¿e bêd¹
zak³adane tak zwane wspólnoty wiedzy i innowa-
cji. Czy te wspólnoty wiedzy i innowacji – tego w³a-
œnie do koñca nie wiem i chcia³bym, ¿eby mi pan
minister to wyjaœni³ – bêd¹ powo³ywane przez ten
instytut, czy te¿ bêdzie inaczej? I chcia³bym zapy-
taæ, czy Wroc³aw, jako kandydat na siedzibê Eu-
ropejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, te¿
bêdzie wystêpowa³ o to, ¿eby taka wspólnota mie-
œci³a siê we Wroc³awiu, i kiedy ewentualnie decyz-
je w sprawie tych wspólnot zapadn¹. Bo to te¿ je-
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dnak dla Polski by³oby bardzo wa¿ne, jeœliby taka
wspólnota wiedzy i innowacji u nas powsta³a.

I drugie pytanie, zwi¹zane ze sprawami doty-
cz¹cymi Bia³orusi. W sprawozdaniu, na stro-
nie 23, by³o napisane w kontekœcie Wspólnej Poli-
tyki Handlowej, ¿e w pierwszym pó³roczu 2008 r.
nie uda³o siê uczyniæ znacz¹cych postêpów w re-
lacjach z Bia³orusi¹ na skutek sytuacji wewnêtrz-
nej w tym kraju. Obecnie planowana wspó³praca
z Bia³orusi¹ ma odbywaæ siê wy³¹cznie na pozio-
mie eksperckim. W ostatnim czasie nast¹pi³y
doœæ du¿e zmiany w stosunkach z Bia³orusi¹, na-
st¹pi³o pewne ocieplenie, na razie ze strony Unii
Europejskiej, ale i Polski. W zwi¹zku z tym
chcia³bym zapytaæ: czy te pozytywne kroki maj¹
te¿ oddŸwiêk po drugiej stronie i czy Bia³oruœ po-
dejmuje jakieœ prace, ¿eby wst¹piæ do Œwiatowej
Organizacji Handlu? Czy te¿ dalej jest tak, ¿e te
kontakty z Bia³orusi¹ odbywaj¹ siê wy³¹cznie na
poziomie eksperckim czy technicznym, jak to zo-
sta³o ujête w tym sprawozdaniu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Piotr Serafin:

W odniesieniu do pierwszego pytania powie-
dzia³bym tak: w znacznym stopniu wp³yw na
kszta³t decyzji o lokalizacji siedziby EIT mia³y
czynniki natury politycznej, miêdzy innymi,
konkluzje Rady Europejskiej z 2003 r., które
wskazuj¹, i¿ nowe instytucje powinny byæ loko-
wane w nowych pañstwach cz³onkowskich. I pe-
wnie to jest zasadnicza ró¿nica pomiêdzy tym
procesem a procesem, który trwa obecnie, pro-
cesem wy³aniania wspólnot wiedzy. W odniesie-
niu do wspólnot wiedzy znacznie wiêksze zna-
czenie bêdzie mia³ czynnik uzasadnienia mery-
torycznego, a wiêc, miêdzy innymi, zasobów na-
ukowych, zdolnoœci do zbudowania kooperacji
pomiêdzy œrodowiskami naukowymi, œrodowis-
kami biznesowymi i œrodowiskami akademicki-
mi zaanga¿owanymi w dzia³alnoœæ dydaktycz-
n¹. Dlatego to nie bêdzie ³atwy proces. Musimy
mieæ œwiadomoœæ, ¿e jest ca³kiem sporo osi¹g-
niêæ polskiej nauki, mo¿emy byæ z wielu osi¹g-
niêæ polskiej nauki dumni, ale na tle Europy te
notowania nie zawsze s¹ najwy¿sze. I w tym sen-
sie rola czynnika politycznego w procesie wy³a-
niania wspólnot wiedzy bêdzie zdecydowanie
skomniejsza. O ile mi wiadomo, w³adze Wroc³a-

wia aktywnie uczestnicz¹ w procesie zabiegania
o wspólnotê wiedzy. Ja zreszt¹ ju¿ wspomnia-
³em, i¿ efektem ubocznym zabiegów o lokaliza-
cjê EIT we Wroc³awiu jest obecnoœæ przedstawi-
ciela nauki polskiej w komitecie identyfikacyj-
nym, który zajmie siê wskazywaniem, wy³ania-
niem owych wspólnot wiedzy. To bêdzie taki
bardziej techniczny proces, on ju¿ zreszt¹ w tej
chwili trwa.

(Senator Bronis³aw Korfanty: Jaki termin, kie-
dy bêd¹ wybory?)

Termin, przepraszam, nie pamiêtam w tej
chwili, ale to bêdzie chyba w przysz³ym roku, o ile
mnie pamiêæ nie myli.

Teraz kwestie zwi¹zane z kontaktami z Bia³oru-
si¹. Ta informacja dotyczy oczywiœcie aktywnoœci
w trakcie Prezydencji s³oweñskiej. Ponadto przy-
znam szczerze, ¿e nie s³ysza³em o aspiracjach
Bia³orusi dotycz¹cych przyst¹pienia do Œwiato-
wej Organizacji Handlu. Jak rozumiem, jesteœmy
dopiero na pocz¹tku procesu o¿ywiania kontak-
tów. Z ca³¹ pewnoœci¹ jednak mo¿na powiedzieæ,
¿e wizyty na szczeblu ponadeksperckim – aczkol-
wiek jest to g³ównie kontekst bilateralny – czy te¿
kontakty na szczeblu ponadeksperckim mia³y
miejsce nie tylko w przypadku pana ministra Si-
korskiego, ale dotyczy³y tak¿e na przyk³ad mini-
strów rolnictwa, ministrów gospodarki. To by³
szczebel podsekretarzy stanu – starali siê oni po-
dejmowaæ dialog z partnerem bia³oruskim. Tak
wiêc w tym sensie jesteœmy pewnie na pocz¹tku
drogi. Ale zawsze jest tak, ¿e zrównowa¿one rela-
cje dotycz¹ nie tylko sfery politycznej, lecz tak¿e
sfery gospodarczej – i to z naszego punktu widze-
nia jest rzecz szalenie istotna. Ponadto to jest
s¹siad, z którym nie tylko warto, ale i trzeba roz-
wijaæ relacje gospodarcze.

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

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze, s³usznie

zauwa¿y³ pan fakt, donios³y fakt, który zaistnia³
pod nazw¹: Partnerstwo Wschodnie. To rzeczy-
wiœcie w trakcie Prezydencji s³oweñskiej, na
tym wspomnianym posiedzeniu Rady Europej-
skiej, ta sprawa sta³a siê rzeczywistoœci¹ – zna-
laz³a siê na stole, jak to siê mówi w ¿argonie
unijno-dyplomatycznym. Muszê jednak z przy-
kroœci¹ odnotowaæ, ¿e w dokumencie, który
pañstwo nam przedstawiliœcie, jest tylko bardzo
skromna wzmianka na ten temat. Na stronie 69
jest zdanie: „Nale¿y podkreœliæ, i¿ w wyniku ini-
cjatywy Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa
Szwecji w tekœcie konkluzji Rady Europejskiej
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znalaz³y siê zapisy inicjuj¹ce Partnerstwo
Wschodnie”. I to wszystko. To wszystko. A ja
myœlê, ¿e ta sprawa zas³ugiwa³a na co najmniej
jakiœ podrozdzia³. Skoro to jest nasz „produkt
eksportowy”, skoro to jest nasze osi¹gniêcie,
którym siê chlubimy, to chyba warto by by³o za-
dbaæ równie¿ o jakiœ marketing w tego rodzaju
dokumencie.

I teraz moje pytanie jest takie: na ile S³owe-
nia nam w tym pomaga³a? Na ile Prezydencja
s³oweñska przyczyni³a siê do sukcesu zainicjo-
wania tego przedsiêwziêcia? To by siê równie¿
mieœci³o w kontekœcie tej informacji. Na przy-
k³ad w pewnym miejscu jest zaznaczone, ¿e na-
sza wola, aby Chorwacja sta³a siê jak najszyb-
ciej cz³onkiem Unii Europejskiej, nie by³a do
koñca realizowana w zwi¹zku z pewnymi per-
turbacjami pomiêdzy S³oweni¹ a Chorwacj¹ –
i to tutaj zosta³o jak gdyby celnie zauwa¿one,
z kolei w tej wspomnianej sprawie nie ma takie-
go rozwiniêcia.

Drugie moje pytanie. Sytuacja, z któr¹ mamy
do czynienia w tej chwili, wymaga, jak s¹dzê, pew-
nego przedefiniowania Partnerstwa Wschodnie-
go. Czy taki wysi³ek koncepcyjno-merytoryczny
zosta³ podjêty i czy Komitet Integracji Europej-
skiej jest w to zaanga¿owany?

I trzecia sprawa. By³o to podnoszone w czasie
posiedzenia Rady Europejskiej: Partnerstwo
Wschodnie a Europejska Polityka S¹siedztwa.
Jest pewne napiêcie miêdzy t¹ polityk¹ s¹siedz-
twa, która jest realizowana i przybiera ró¿ne
kszta³ty, a tym projektem. Na ile ono istnieje, na
ile ono jest przezwyciê¿ane i w ogóle na ile ta spra-
wa jest wa¿na?

I drugie pytanie, Panie Ministrze…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: To ju¿

trzecie.)
Trzecie?
(Senator Edmund Wittbrodt: By³y ju¿ trzy.)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ju¿

by³y trzy. Czyli to jest ju¿ czwarte.)
Ale chodzi mi tu o inn¹ sprawê. Chodzi mi o to,

co nas czeka w 2011 r., to znaczy o Prezydencjê
Polski w Unii Europejskiej. Jako cz³onkowie Ko-
misji Spraw Unii Europejskiej mieliœmy okazjê
doœwiadczyæ znakomitej organizacji Prezydencji
s³oweñskiej w ró¿nych wymiarach, równie¿ w wy-
miarze kontaktów miêdzy parlamentami narodo-
wymi, i to zarówno je¿eli chodzi o sprawy meryto-
ryczne, jak i o to, co we wspó³czesnej nomenklatu-
rze nazywa siê logistyka. Czy Polska w jakiœ kon-
kretny sposób chce wykorzystaæ doœwiadczenia
Prezydencji s³oweñskiej w zwi¹zku z t¹ nasz¹ spo-
dziewan¹ w 2011 r.? Czy s¹ podjête jakieœ dzia³a-
nia zmierzaj¹ce w tym kierunku i jak pan minister
to widzi? Dziêkujê bardzo. Przepraszam, ¿e tak
d³ugo… Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Piotr Serafin:

Dziêkujê serdecznie za te pytania. Przyjmujê
zarzut nadmiaru skromnoœci, ale jak pan senator
odnotowa³, nawet ten skromny sposób, w jaki
prezentujemy osi¹gniêcia, mo¿e czasami powo-
dowaæ zarzuty, ¿e nie przyznajemy siê do pora¿ek,
nie przyznajemy siê do b³êdów.

Kwestia Partnerstwa Wschodniego. W zwi¹zku
z tym, ¿e by³ ca³y szereg pytañ, s¹dzê, ¿e odpowie-
dzi warto by³oby udzieliæ w formie pisemnej, oczy-
wiœcie jeœli pan senator by siê na to zgodzi³. Tak¹
formu³ê proponowa³bym tak¿e dlatego, ¿e sytua-
cja w tej kwestii jest szalenie dynamiczna, miêdzy
innymi w zwi¹zku z tym, ¿e 1 wrzeœnia bie¿¹cego
roku zosta³a podjêta decyzja o skróceniu hory-
zontu czasowego, w trakcie którego mia³yby byæ
zaprezentowane konkretne inicjatywy. A pierwot-
ne zapisy konkluzji czerwcowych mówi³y o okre-
sie Prezydencji czeskiej jako o tym momencie,
w którym Komisja Europejska przed³o¿y konkret-
ne inicjatywy. Z tym ¿e – niezale¿nie zreszt¹ od ho-
ryzontu czasowego – zawsze by³o intencj¹ i rz¹du
polskiego, i Szwecji, to, by w jakiœ sposób inspiro-
waæ Komisjê Europejsk¹ do pracy poprzez przed-
k³adanie konkretnych propozycji. I w tym proce-
sie Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej jest
obecny, aczkolwiek pierwszoplanow¹ rolê odgry-
wa tu Ministerstwo Spraw Zagranicznych i te de-
partamenty ministerstwa, które specjalizuj¹ siê
w zagadnieniach polityki wschodniej.

Jeœli to jest mo¿liwe, to w odniesieniu do tego
ca³ego pakietu pytañ dotycz¹cych Partnerstwa
Wschodniego postaralibyœmy siê przygotowaæ in-
formacjê pisemn¹, która wskazywa³aby na to,
gdzie obecnie jesteœmy z t¹ inicjatyw¹.

Czy S³owenia pomaga³a? Zawsze trzeba byæ
wdziêcznym prezydencji, bo gdyby nie prezyden-
cja… To przecie¿ prezydencja decyduje o tym, ja-
kie s¹ konkluzje Rady Europejskiej. A wiêc choæ-
by w tym najprostszym sensie jesteœmy winni S³o-
wenii wdziêcznoœæ.

Ja bym jednak powiedzia³, ¿e to, co by³o kluczo-
we dla powodzenia tej operacji, to by³ równie¿
kontekst dyskusji na temat Unii Œródziemnomor-
skiej. To by³o kluczowe dla wypromowania zna-
czenia koniecznoœci zachowania równowagi w po-
lityce s¹siedzkiej prowadzonej przez Uniê Euro-
pejsk¹. To, jak s¹dzê, by³ ten zasadniczy czynnik –
tu zacytujê ministra Sikorskiego – plus to, ¿e uda-
³o nam siê na stole po³o¿yæ inicjatywê nie tylko
polsk¹, ale polsko-szwedzk¹. Marka Szwecji nie-
w¹tpliwie sprzyja³a powodzeniu tego procesu, po-
za tym nie by³ to projekt tylko jednego z nowych
pañstw cz³onkowskich – choæby nawet tego naj-
wiêkszego – ale by³ to projekt stworzony ponad
podzia³ami typu: kraj stary, nowy, bêd¹cy kiedyœ

18. posiedzenie Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r.
Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej

106 w okresie styczeñ – czerwiec 2008 roku (podczas Prezydencji s³oweñskiej)

(senator J. Wyrowiñski)



w orbicie wp³ywów Zwi¹zku Radzieckiego lub nie.
I to, myœlê, by³o tu kluczem do sukcesu.

Kwestia prezydencji. Mogê odpowiedzieæ na to
pytanie konkretnie: tak, chcemy korzystaæ z do-
œwiadczeñ Prezydencji s³oweñskiej, ma³o tego,
korzystamy z tych doœwiadczeñ, tak¿e gdy idzie
o programowanie logistyki – bo to jest w tej chwili
ten obszar, który w najwiêkszym stopniu zajmuje
pana ministra Dowgielewicza, pe³nomocnika do
spraw przygotowañ do Prezydencji polskiej w Unii
Europejskiej. Ale oczywiœcie S³owenia nie jest je-
dynym krajem, z którego doœwiadczeñ bêdziemy
korzystaæ. Pewnie najintensywniejsze relacje bê-
dziemy rozwijaæ w ramach swojej trojki, bo to bê-
dzie prezydencja obejmuj¹ca trzy pañstwa, a w tej
trojce – czy te¿ trójce – mamy Daniê, która jest we-
teranem, jeœli chodzi o liczbê organizowanych
prezydencji, ponadto swoje zdolnoœci organiza-
cyjne bêdzie mia³a okazjê dodatkowo podci¹gn¹æ,
organizuj¹c w przysz³ym roku COP 15 w Kopen-
hadze. Zatem odpowiadam najkrócej: tak, chce-
my z tych doœwiadczeñ korzystaæ. Ponadto myœlê,
¿e warto równie¿ Wysok¹ Izbê czy te¿ byæ mo¿e ko-
misjê informowaæ o tym, co dzieje siê w ramach
rz¹du, jeœli chodzi o przygotowania do organizacji
tej prezydencji. Wiem, ¿e s¹ ustanowione kontak-
ty robocze, bo wiele tych spraw po prostu musi
byæ dyskutowanych na poziomie roboczym, zw³a-
szcza sprawy organizacyjne. Mogê powiedzieæ tyl-
ko tyle: sprawy tocz¹ siê dynamicznie w ramach
rz¹du. A po 15 paŸdziernika warto bêdzie kwestie
tego, gdzie jesteœmy, jeœli chodzi o organizacjê
prezydencji, postawiæ nawet na forum Komisji
Europejskiej, bo ca³y szereg decyzji bêdzie w tym
okresie, w tym horyzoncie czasowym, podjêty.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Iwan. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, chcia³bym zadaæ pytanie doty-

cz¹ce tematyki, która by³a ju¿ tutaj przez pana
ministra podejmowana, tematyki niezwykle wa¿-
nej, powiedzia³bym nawet, ¿e strategicznej dla
naszego kraju, a zwi¹zanej z pracami nad naszym
miejscem w ramach pakietu klimatyczno-energe-
tycznego. Szczególnie strategiczne znaczenie ma
kwestia gie³dy, na której trzeba bêdzie kupowaæ
sobie pozwolenia na CO2 po roku 2013. W tej kwe-
stii rz¹d czyni, powiedzmy, pewne wysi³ki i s¹ ju¿
pewne efekty na przyk³ad w obszarze „3 razy 20”,
zwi¹zane ze zmniejszeniem wymagañ wzglêdem
nas z 20 do 15%.

Ale przechodz¹c od Prezydencji s³oweñskiej do
dzisiaj… Czy pan minister by³by uprzejmy przy-

bli¿yæ, co ju¿ wypracowaliœmy i w jakim kierunku
to zmierza? Pytam o to, bo wszystkie badania
wskazuj¹, ¿e gdyby dosz³o do sytuacji, i¿ musieli-
byœmy kupowaæ limity na wolnym rynku, na tej
gie³dzie, to wówczas koszty energii u nas mog³yby
siê podwoiæ. I to bêdzie rzutowa³o na konkuren-
cyjnoœæ, bêdzie znacznie pogarsza³o nasz¹ kon-
kurencyjnoœæ. Mo¿na pokazaæ – zreszt¹ s¹ ju¿ ta-
kie analizy – na ile nasze PKB mo¿e siê z tego po-
wodu zmniejszyæ. Tak ¿e bardzo proszê o przybli-
¿enie tej sprawy, chocia¿by w paru zdaniach.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Piotr Serafin:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pakiet ener-
getyczno-klimatyczny dotyczy w istocie trzech
spraw. Po pierwsze, udzia³u odnawialnych
Ÿróde³ energii w Energy Mix. Co do tego, mogê
powiedzieæ, ¿e jesteœmy przekonani, i¿ to, co
by³o w sprawie odnawialnych Ÿróde³ energii do
za³atwienia, zosta³o za³atwione. Obecny prze-
bieg dyskusji w ramach rady do spraw energii,
w ramach grup roboczych, wskazuje, ¿e roz-
strzygniêcia dotycz¹ce odnawialnych Ÿróde³
bêd¹ z naszego punktu widzenia satysfakcjo-
nuj¹ce.

Drugi komponent to komponent sektorów nie-
objêtych mechanizmem handlu emisjami. To s¹
takie sektory jak budownictwo, jak transport, jak
rolnictwo, jak gospodarka odpadami. Co do tego,
równie¿ mo¿emy stwierdziæ, ¿e obecny przebieg
dyskusji w radzie do spraw œrodowiska na pozio-
mie grup roboczych wskazuje, i¿ s¹ szanse na to,
by ostateczny rezultat tych prac odpowiada³
w pe³ni…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Przepraszam bardzo.
Ja bym poprosi³ jednak o wy³¹czenie telefo-

nu, bo on powoduje coœ naprawdê niesamowite-
go. W tej chwili ktoœ ma w³¹czony wyj¹tkowo
wredny telefon, który nam, ¿e tak powiem,
wchodzi w sieæ, tak ¿e bez przerwy s³yszymy
bêbnienie.

(Senator Edmund Wittbrodt: To przy mikro-
fonie…)
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Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Piotr Serafin:

I w tej kwestii równie¿, jak s¹dzê, bêdzie taka
sytuacja, ¿e kszta³t rozstrzygniêcia bêdzie z na-
szego punktu widzenia… W³aœciwie nie z punktu
widzenia rz¹du, bo tu nie chodzi o rz¹d, tu chodzi
o gospodarkê, tu chodzi o perspektywy rozwojo-
we, tu chodzi tak¿e o gospodarstwa domowe,
o wp³yw na gospodarstwa domowe. A wiêc te roz-
wi¹zania te¿ bêd¹ satysfakcjonuj¹ce.

Niew¹tpliwie jednak to, co dzisiaj w dalszym
ci¹gu nas niepokoi, to jest kszta³t dyrektywy doty-
cz¹cej handlu emisjami. Ten niepokój dotyczy ca-
³ego szeregu aspektów. Pan senator mówi³ o ener-
getyce. Tak, energetyka jest g³ównym, central-
nym punktem zainteresowañ rz¹du, i to nie tylko
dlatego, ¿e s¹ jakieœ problemy w sektorze energe-
tycznym, ¿e s¹ jakieœ problemy spó³ek energety-
cznych, bo tu znów nie o to chodzi. Tu chodzi o to,
jaka bêdzie cena pr¹du – bo cena pr¹du jest szale-
nie istotna z punktu widzenia prowadzenia dzia-
³alnoœci gospodarczej, zw³aszcza w sektorach
energoch³onnych. Tu chodzi równie¿ o to, jaka
czêœæ œrodków gospodarstw domowych bêdzie
musia³a byæ przeznaczana na wydatki zwi¹zane
z pr¹dem.

Jakie wiêc s¹ rozwi¹zania? To, co w tej chwili
wydaje siê zyskiwaæ poparcie… Choæ pewnie jest
za wczeœnie, by skalê tego poparcia oceniaæ. Nie-
mniej jednak myœlenie, w œwietle którego powin-
ny byæ jakieœ specyficzne rozwi¹zania w formule
okresu przejœciowego dla elektroenergetyki, jest
obecne. Tak ¿e w tym sensie mogê powiedzieæ, i¿
kompromis – o ile do niego dojdzie w grudniu…
Aczkolwiek uwa¿amy, ¿e nie ma powodu do po-
œpiechu. Naprawdê nie ma, z punktu widzenia
COP 14 w Poznaniu, takiej koniecznoœci, ¿eby
kompromis zosta³ przyjêty ju¿ na tym posiedze-
niu Rady Europejskiej w grudniu bie¿¹cego roku,
choæ taka jest ambicja Prezydencji francuskiej.
Niemniej jednak mamy nadziejê – i to nie jest na-
dzieja pozbawiona racjonalnych podstaw – ¿e
w ramach tego kompromisu jakieœ specyficzne
rozwi¹zania dla elektroenergetyki siê znajd¹.

Drugi odcinek, ten zwi¹zany z mechanizmem
handlu emisjami poza elektroenergetyk¹, to jest
kwestia przemys³ów. I tutaj mamy wra¿enie, i¿
zw³aszcza stanowisko rz¹du Niemiec, wypraco-
wane tak¿e pod silnym naciskiem niemieckiego
przemys³u, zmierza we w³aœciwym kierunku, w³a-
œciwym tak¿e w naszej ocenie. Bo pamiêtajmy, ¿e
to pani kanclerz Angela Merkel w roku 2007 po-
stawi³a sprawê pakietu klimatycznego na agen-
dzie Rady Europejskiej, to w trakcie Prezydencji
niemieckiej zrêby tych decyzji zosta³y ukszta³to-
wane. Ale dzisiaj wygl¹da to tak: zasadniczo rz¹d
niemiecki bêdzie zmierza³ do tego, by, po pier-

wsze, zwolniæ z obowi¹zku zakupu uprawnieñ do
emisji znaczn¹ czêœæ sektorów przemys³owych –
to jest pierwsza sprawa; a druga sprawa jest taka,
¿e zosta³ dostrze¿ony problem tak zwanego poœre-
dniego wycieku emisji, to jest wycieku emisji
w wyniku wzrostu cen pr¹du. Równie¿ co do tego
punktu jest obecne w stanowisku rz¹du Niemiec
oczekiwanie zaadresowania tego problemu po-
przez jakieœ instrumenty wsparcia. Mówiê tu
o rz¹dzie Niemiec, dlatego ¿e w tym punkcie widzi-
my, i¿ jest to nasz sojusznik i st¹d, tak jak mówiê,
wiêcej optymizmu, jeœli chodzi o przemys³.

Ale ja bym powiedzia³ o jeszcze jednej rzeczy,
która nas niepokoi w tym pakiecie. Ona jest oczy-
wiœcie œciœle zwi¹zana z mechanizmem handlu
emisjami, z sytuacj¹ energetyki, z kwesti¹ cen
pr¹du, z wp³ywem tego na przemys³. Otó¿ to jest
de facto brak pewnoœci co do tego, jaka bêdzie ce-
na zezwoleñ na emisjê. Powiedzia³bym tak: dzisiaj
cena zezwoleñ na emisjê wynosi 28 euro, ale Ko-
misja Europejska prognozuje – i na tym oparta
jest ca³a prognoza skutków ekonomicznych – i¿
cena zezwoleñ, uprawnieñ do emisji wzroœnie do
poziomu oko³o 39 euro. My zaœ, niestety, dyspo-
nujemy prognozami – i to niezale¿nymi w tym sen-
sie, ¿e przygotowywanymi przez banki inwesty-
cyjne, przez oœrodki analityczne zajmuj¹ce siê ty-
mi sprawami – w œwietle których cena zezwoleñ,
cena uprawnieñ na emisjê mo¿e byæ znacznie wy-
¿sza. I to jest, jak s¹dzê, odpowiedŸ na pytanie, ja-
ka cena uprawnieñ na emisjê bêdzie kluczowa
tak¿e dla oceny konsekwencji dla elektroenerge-
tyki, dla przemys³u, dla konsumentów w Polsce.
I na tym dzisiaj jest skoncentrowana nasza uwaga
w toku negocjacji. S¹dzê, ¿e poœpiech, z jakim ten
pakiet jest przyjmowany, nie s³u¿y, niestety, na-
mys³owi, nie s³u¿y, niestety, refleksji. I jest to rów-
nie¿ stanowisko rz¹du. Poœpiech jest tu z³ym do-
radc¹, a konsekwencje pakietu mog¹ byæ szalenie
negatywne nie tylko dla Polski, ale szerzej, dla
konkurencyjnoœci ca³ej Unii Europejskiej. I tu
jest zadanie, które stawiamy sobie dzisiaj – po-
winniœmy przekonywaæ, ¿e tu nie chodzi tylko
o nas, tu nie chodzi tylko o to, jaka bêdzie cena
pr¹du w Polsce czy jaka bêdzie konkurencyjnoœæ
polskiego przemys³u. My tutaj naprawdê rozma-
wiamy o ca³ej Europie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz ja pozwolê sobie zadaæ pytanie panu mi-

nistrowi.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Ministrze, pan wspomnia³, ¿e deficyt bu-

d¿etowy Polski jest przedmiotem postêpowania
w Komisji Europejskiej. Interesuje mnie, deficyty
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których spoœród dwudziestu siedmiu pañstw s¹
przedmiotem rozwa¿añ i badania komisji. I jak
wysokie s¹ te deficyty? Bardzo bym prosi³ o wyjaœ-
nienia. To dosyæ szczegó³owa informacja, tak ¿e
chcia³bym dostaæ odpowiednie tabelki.

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Piotr Serafin:
Panie Marsza³ku, jeœli mogê, to oczywiœcie do-

stosujê siê do sugestii dotycz¹cej odpowiedzi pi-
semnej. Tylko jedno zdanie: ja stwierdzi³em, i¿
w trakcie Prezydencji s³oweñskiej skoñczy³o siê
zainteresowanie Komisji Europejskiej i Rady
Europejskiej naszym deficytem bud¿etowym. Po-
stêpowanie by³o wszczête w czasach, kiedy ów de-
ficyt przekracza³ 3% w relacji do produktu krajo-
wego brutto. Ale oczywiœcie nie brakuje takich
pañstw cz³onkowskich, w naszym regionie mo¿e-
my podaæ choæby Wêgry jako pierwszy...

(Senator Zbigniew Romaszewski: Albo Fran-
cjê.)

…albo Francjê, jako pierwszy lepszy z brzegu
przyk³ad, gdzie ów próg 3% jest przekroczony.
Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo za odpowiedŸ, Panie Mini-

strze.
Teraz proszê o zadanie pytania pana senatora

Piotra Wacha.

Senator Piotr Wach:
Dziêkujê uprzejmie.
Panie Ministrze, przede wszystkim chcia³em

wyraziæ uznanie za to, ¿e znalaz³ siê ten rozdzia³
w opracowaniu, w sprawozdaniu dotycz¹cym
przygotowañ do polskiej prezydencji w Radzie
Unii Europejskiej. I w zwi¹zku z tym mam pyta-
nie. Pytanie to ju¿ pad³o, ale w odniesieniu do in-
nego aspektu. Mianowicie chodzi mi o ocenê Pre-
zydencji s³oweñskiej, któr¹ tu omawiamy, ale
bardziej w sensie politycznym. To znaczy, czy
ona by³a udana? Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e S³owe-
nia bardzo siê stara³a, bardzo siê przygotowywa-
³a, to by³ taki prymus w naszej grupie, w grupie
przystêpuj¹cych w tym roku 2004, w tym roku
akcesyjnym. Ale spotka³em siê, miêdzy innymi
w czasie spotkañ zagranicznych, i to równie¿
w Radzie Europy, z takimi wypowiedziami, które
tylko czêœciowo zacytujê: je¿eli ta wojna rosyj-

sko-gruziñska ju¿ siê zdarzy³a, to dobrze, ¿e to
mia³o miejsce podczas Prezydencji francuskiej,
bo co by to by³o, gdyby… Chodzi mi o to, jak ma³e
pañstwo, nawet dobrze przygotowane logistycz-
nie, radzi sobie pod wzglêdem politycznym z pre-
zydencj¹ tego du¿ego organizmu, jakie my chce-
my wyci¹gn¹æ wnioski na podstawie Prezydencji
s³oweñskiej i jak chcemy obserwowaæ Prezyden-
cjê czesk¹, która nast¹pi.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Piotr Serafin:

Dziêkujê za to pytanie, Panie Senatorze.
Myœlê tak: prezydencja jest wielkim wyzwa-

niem organizacyjnym, wielkim wyzwaniem tak¿e
z punktu widzenia dostêpnych zasobów ludz-
kich. Program szkoleniowy w Polsce obejmie po-
nad tysi¹c urzêdników. Nasz kraj ma trzydzieœci
osiem milionów mieszkañców, S³owenia ma oko-
³o dwóch milionów mieszkañców. Jest tam zna-
cznie mniejsza administracja, jak podejrzewam,
a grup roboczych do obs³u¿enia obszarów zainte-
resowañ Unii Europejskiej jest tyle samo, dok³a-
dnie tyle samo w trakcie Prezydencji s³oweñ-
skiej, w trakcie Prezydencji francuskiej i tyle sa-
mo bêdzie w trakcie Prezydencji polskiej. W re-
zultacie administracje mniejszych pañstw cz³on-
kowskich, które sprawuj¹ prezydencjê, si³¹ rze-
czy musz¹ w wiêkszym stopniu polegaæ na s³u¿-
bach Sekretariatu Generalnego Rady Unii Euro-
pejskiej. I te s³u¿by funkcjonuj¹ tak¿e w przy-
padku odcinka polityki mieszcz¹cej siê w ra-
mach drugiego filaru polityki zagranicznej. W Se-
kretariacie Generalnym Rady funkcjonuje wyso-
ki przedstawiciel, Javier Solana, wspierany s³u¿-
bami, które bêd¹ w przysz³oœci zal¹¿kiem euro-
pejskiej s³u¿by zagranicznej. A wiêc mówiê o Se-
kretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej
i Komisji Europejskiej. W rezultacie prezydencja
taka, jak Prezydencja s³oweñska, musi w wiêk-
szym stopniu korzystaæ i chêtniej korzysta ze
wsparcia ze strony Komisji Europejskiej.

Nie chcia³bym siê odnosiæ do tego komentarza,
który pan senator przytoczy³, na temat opinii, któ-
re spotyka siê za granic¹. Ja osobiœcie – ale jest to
równie¿, jak s¹dzê, kierunek myœlenia szerzej
obecny w polskim rz¹dzie – jestem zwolennikiem
metody wspólnotowej w Europie. Jestem zwolen-
nikiem metody, w której ka¿de pañstwo cz³on-
kowskie ma szansê uczestniczyæ w procesie kie-
rowania pracami Unii, i to uczestniczyæ aktywnie.
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I temu s³u¿y prezydencja, aczkolwiek, powiedzmy
to równie¿, traktat lizboñski wprowadzi tutaj do-
syæ istotne modyfikacje. Wraz z traktatem lizboñ-
skim rola prezydencji rotacyjnej, zw³aszcza szefa
rz¹du czy szefa pañstwa prezydencji rotacyjnej
zostanie w znacz¹cy sposób umniejszona. Bêdzie
mia³o to swoje plusy chocia¿by w takich sytua-
cjach, o których wspomnia³ pan senator, ale bê-
dzie to mia³o równie¿ swoje minusy. A te minusy
bêd¹ niew¹tpliwie obecne, to chocia¿by…

(Senator Ryszard Bender: Mamy plusy dodat-
nie i ujemne, jak mówi³ Lech Wa³êsa.)

Tak jest, na ka¿de rozwi¹zanie mo¿na spog-
l¹daæ z wielu punktów widzenia. Minusem nie-
w¹tpliwie bêdzie to, i¿ poczucie mniejszej aktyw-
noœci czy mniejszej roli prezydencji rotacyjnej bê-
dzie rodzi³o ryzyko wyalienowania. Niew¹tpliwie
z punktu widzenia promocji, wizerunku Unii Eu-
ropejskiej w pañstwie sprawuj¹cym prezydencjê
rotacyjn¹ to bêdzie problem. Traktat lizboñski
stara³ siê tu znaleŸæ jakiœ punkt równowagi po-
miêdzy metod¹ wspólnotow¹ i potrzeb¹ aktywno-
œci prezydencji rotacyjnej z jednej strony, a po-
trzeb¹ efektywnoœci z drugiej strony, bo w istocie
to napiêcie pomiêdzy efektywnoœci¹ a metod¹
wspólnotow¹ jest tutaj obecne.

Co do tego, w jaki sposób zamierzamy wspó³-
pracowaæ z Prezydencj¹ s³oweñsk¹, z Prezyden-
cj¹ czesk¹ – dzisiaj jest to przede wszystkim pra-
ca na poziomie roboczym, to praca, która dotyczy
zagadnieñ logistycznych. W wielu miejscach nie
docenia siê wyzwania logistycznego, jakie stano-
wi prezydencja. To jest wyzwanie, co wiêcej, wy-
zwanie, do którego trzeba siê przygotowaæ z du-
¿ym wyprzedzeniem czasowym. Polska w trakcie
prezydencji w Unii Europejskiej bêdzie miej-
scem, gdzie odbêdzie siê jeden nieformalny
szczyt Rady Europejskiej. Jeszcze tego nie wie-
my, nie mamy w tej sprawie stuprocentowej pew-
noœci, wiele bêdzie zale¿a³o od traktatu lizboñ-
skiego, ale mog¹ siê tu te¿ odbyæ szczyty Unii Eu-
ropejskiej w formule multilateralnej, z ró¿nymi
partnerami, a to z Ameryki Po³udniowej, a to
z Azji. To gigantyczne wyzwanie logistyczne. Bê-
d¹ siê spotyka³y rady sektorowe, nieformalne ra-
dy sektorowe. Ka¿da z rad spotka siê raz w Pol-
sce, a zatem bêdziemy mieli u siebie ministrów
poszczególnych sektorowych rad, od finansów
czy rolnictwa, wraz z licznymi delegacjami. I to
jest w tej chwili rzecz mo¿e przyziemna, ale zde-
cydowanie koncentrujemy na tym nasz¹ uwagê.
Wspó³praca ze S³oweni¹, z Czechami i z innymi
ma s³u¿yæ w³aœnie temu, by pozyskaæ owe know-
-how. De facto my w Polsce nie organizowaliœmy
tak znacz¹cych imprez. Wyj¹tkiem by³ szczyt Ra-
dy Europy, ale to doœwiadczenie te¿ by³o czasami
krytycznie oceniane. A wiêc tego dotyczy dzisiaj
wspó³praca w tym zakresie. Zw³aszcza gdy mówi-

my o Czechach, to ja s¹dzê, ¿e znacz¹cy potencja³
bêdzie mia³a wspó³praca w ramach Grupy Wy-
szehradzkiej. Bo mamy do czynienia z sytuacj¹,
¿e w trzech nastêpuj¹cych po sobie trójkach jest
obecny kraj Grupy Wyszehradzkiej. Czechy bêd¹
za chwilê, od 1 stycznia, w trójce z Belgi¹ i Hi-
szpani¹ mamy Wêgry, a Wêgrzy przekazuj¹ nam
pa³eczkê 30 czerwca 2011 r. W tym sensie jesteœ-
my ³¹cznikiem dla kolejnej trójki, obejmuj¹cej
inne pañstwa unijne. I s¹dzê, ¿e jeœli chodzi
o Wyszehrad, to ten uk³ad jest szans¹ na to, ¿eby
zawi¹zaæ wspó³pracê merytoryczn¹, choæ oczy-
wiœcie fakty s¹ takie, ¿e nie we wszystkim siê zga-
dzamy z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej.
Oni te¿ nie zgadzaj¹ siê ze wszystkimi naszymi
pomys³ami czy stanowiskami.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator W³odzimierz Cimoszewicz.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Dziêkujê.
Mam dwa pytania.
Pierwsze dotyczy kandydatury Wroc³awia.

W moim przekonaniu to by³a pora¿ka na w³asne
¿yczenie, poniewa¿ od czterech lat wiadomo, ¿e
nowe agencje unijne bêd¹ lokowane w kolejnych
pañstwach cz³onkowskich. To by³a nie tylko prze-
grana, jeœli chodzi o tê kandydaturê, oznacza³o to
tak¿e, jak s¹dzê, nara¿enie reputacji Polski na
szwank, poniewa¿ zaprezentowaliœmy siê jako
pañstwo, które nie chce respektowaæ regu³. Czy
Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej zwraca
uwagê na takie kwestie kierownictwu rz¹du i Ra-
dzie Ministrów? A je¿eli tak, to dlaczego dosz³o do
zg³oszenia tej kandydatury?

Drugie pytanie dotyczy inicjatywy Partner-
stwa Wschodniego. To jest oczywiœcie inicjaty-
wa, która daje nam satysfakcjê, to znaczy, jej
skuteczne zg³oszenie zas³uguje na pozytywn¹
ocenê. Ale pan stwierdzi³, ¿e to jest pierwszy zna-
ny panu przypadek tak przyjêtej inicjatywy tego
typu. Czy to znaczy, ¿e pan nie wie o polsko-nie-
mieckiej inicjatywie z 2004 r., dotycz¹cej polityki
unijnej wobec Ukrainy? Ta inicjatywa wtedy by³a
zaakceptowana przez wszystkie pañstwa cz³on-
kowskie. Doprowadzi³a do tego, ¿e Rada Euro-
pejska w swoich konkluzjach wyrazi³a oczekiwa-
nia dotycz¹ce wyborów prezydenckich na Ukrai-
nie, a to z kolei sta³o siê podstaw¹ zaanga¿owa-
nia Unii i Javiera Solany w operacji mediacyjnej
w trakcie Pomarañczowej Rewolucji. A wiêc, czy
po prostu tak siê panu powiedzia³o, czy pan
o tym nie wie? Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Piotr Serafin:
Dziêkujê, Panie Senatorze, za te pytania.
W odniesieniu do punktu pierwszego powiem,

¿e œwiadomoœæ obci¹¿enia, jakim w tym konkret-
nym procesie zabiegania o lokalizacjê EIT we
Wroc³awiu jest obecnoœæ Frontexu, by³a obecna
w tym procesie od samego pocz¹tku. Ale staram
siê wskazaæ równie¿ coœ innego, Panie Senatorze.
Nie zgadzam siê z opini¹, i¿ Polska narazi³a siê na
utratê reputacji czy narazi³a siê na utratê dobrego
wizerunku. Powiedzia³bym, ¿e plusy zdecydowa-
nie przewa¿aj¹ nad minusami podjêcia decyzji
o zabieganie o lokalizacjê EIT we Wroc³awiu. Jest
tak tak¿e dlatego, ¿e aktywny udzia³ w zabiegach
o lokalizacjê ka¿dej instytucji, co do której podejmo-
wane s¹ decyzje na forum unijnym, wskazuj¹ na
determinacjê rz¹dów poszczególnych pañstw
cz³onkowskich. W konkretnym przypadku Wroc-
³awia mieliœmy równie¿ do czynienia z niezwyk³¹
aktywnoœci¹ w³adz lokalnych, która zosta³a do-
strze¿ona w Brukseli i byæ mo¿e zaowocuje ona
nied³ugo decyzjami czy wp³ywem na podejmowa-
ne za chwilê decyzje dotycz¹ce lokalizacji wspól-
not wiedzy. Warto w zwi¹zku z tym stawaæ w kon-
kursach, o ile te konkursy s¹ og³aszane, nawet
maj¹c œwiadomoœæ tego, ¿e szanse mog¹ byæ ogra-
niczone. I tak, jeœli pan senator pozwoli,
chcia³bym siê odnieœæ do pierwszego pytania.

Co do pytania drugiego, to oczywiœcie mam
œwiadomoœæ decyzji podjêtych w roku 2004. Chy-
lê tu czo³a, chylê czo³a przed aktywnoœci¹ rz¹du
w tym czasie. Ale powiedzia³bym równie¿ to
w kontekœcie Partnerstwa Wschodniego, ¿e mam
nadziejê czy mo¿e wra¿enie, i¿ ta decyzja mo¿e
mieæ charakter nieco bardziej rozwojowy. Ró¿nica
pomiêdzy decyzj¹ z roku 2004 a obecn¹ jest pew-
nie i taka, ¿e mamy tu do czynienia z formu³¹ pa-
rasola. To open-ended process, który otwiera
szanse na to, byœmy wype³nili go konkretn¹ tre-
œci¹. Ale oczywiœcie z pokor¹ przyjmujê równie¿ to
pytanie pana senatora.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Edmund Wittbrodt, proszê.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, nie chcieliœcie pañstwo oce-

niaæ Prezydencji s³oweñskiej, ale tutaj, w tych

materia³ach, mimo wszystko sformu³owaliœcie
pañstwo ciê¿ki zarzut. Bo tu jest pos¹dzenie, ¿e
brak by³o przestrzegania zasady neutralnoœci
w rokowaniach z Chorwacj¹. Jest to tutaj na piœ-
mie. Pytanie, czy taka jest ocena rz¹du RP, czy
jest to szersza opinia Unii Europejskiej, ¿e S³owe-
nia nie przestrzega³a zasady neutralnoœci?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Piotr Serafin:
Zastanawiam siê, czy ten komentarz nie jest

rzeczywiœcie zbyt daleko id¹cy. Pewnie lepiej by³o-
by przytoczyæ tylko i wy³¹cznie fakty, a ocenê po-
zostawiaæ czytelnikowi.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa senatorów chce za-

daæ pytanie?
Bardzo proszê, pani senator Jadwiga Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Chcia³abym zadaæ takie pytanie. Otó¿ wszyscy

pamiêtamy problem po³owu dorszy na Ba³tyku.
Z informacji dosyæ jasno wynika, ¿e za¿egnano
ten problem. Jest projekt rozporz¹dzenia, zgod-
nie z którym tê kwotê nad³owion¹ bêdziemy stara-
li siê jakby zrównowa¿yæ, w ten sposób, ¿e
w 2008 r. kwota po³owu bêdzie zmniejszona
o 10%, a w nastêpnych trzech latach o 30% i dziê-
ki temu nie dojdzie do ukarania Polski. W tej sy-
tuacji mam takie pytanie. Czy to jest sukces? Czy
jednak ta kwota po³owu dorszy nie jest za ma³a?
Ze sprawozdania w³aœciwie nie wynika, jaka jest
ta kwota, chcia³abym siê tego dowiedzieæ. Tak¿e
tego, czy w tym czasie nasi s¹siedzi nie otrzymali
zwiêkszenia kwot, bo jak wiem z prasy, tak siê sta-
³o w niektórych przypadkach. I kolejne pytanie.
Czy w tej sytuacji, skoro historycznie Polska za-
wsze by³a jakby umiejscowiona na Ba³tyku, jeœli
chodzi o po³ów dorszy, rz¹d polski bêdzie stara³
siê o zwiêkszenie kwoty po³owowej, ¿eby jednak
nie zniszczyæ w ca³oœci floty rybackiej?

I nastêpne pytanie, dotycz¹ce ju¿ innej sprawy.
Mianowicie polskie pielêgniarki ci¹gle maj¹ pro-
blem z uznawalnoœci¹ swoich dyplomów i czêsto,
mimo ¿e posiadaj¹ wy¿sze studia, pracuj¹ jako
pomoce pielêgniarskie w Europie. Chcia³abym
zapytaæ, czy rz¹d podj¹³ tu jakieœ dzia³ania, czy
te¿ one nadal musz¹ prowadziæ samotn¹ walkê
o swoje prawa? Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Ministrze.
Dziêkujê, Pani Senator.

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Piotr Serafin:
Jeœli mo¿na, to chcia³bym przekazaæ informa-

cje w tej sprawie na piœmie, zarówno w sprawie
dorszy, jak i w sprawie pielêgniarek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy taka mo¿liwoœæ zadowala pani¹ senator?
(Senator Janina Fetliñska: Bardzo proszê o od-

powiedŸ na piœmie.)
(Podsekretarz Stanu w Urzêdzie Komitetu Inte-

gracjiEuropejskiejPiotrSerafin:Bardzobymprosi³.)
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa ma jeszcze pytanie? Nie.
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Urzêdzie Komitetu Inte-

gracji Europejskiej Piotr Serafin: Dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Informujê, ¿edo tej chwili zapisa³ysiêdwieosoby.
Pierwsz¹ osob¹ jest pan senator Czes³aw Rysz-

ka, a drug¹, jak dot¹d, pan senator Edmund Wit-
tbrodt. Pan senator Piotr Wach jako trzeci weŸmie
udzia³ w dyskusji.

Przypominam, wypowiedzi do dziesiêciu minut.
Proszê uprzejmie, pan senator Czes³aw Rysz-

ka. Proszê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Jak bym przeci¹gn¹³,

to nie wyst¹piê drugi raz… Tak¹ mam proœbê.)
Nie wiem, czy jest taka mo¿liwoœæ prawna.
Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Z uznaniem odnoszê siê do tych dzia³añ rz¹du,

które przynosz¹ nam korzyœci dziêki naszej obec-
noœci w Unii Europejskiej. Chcia³bym jednak
przestrzec przed tym, aby unijne pieni¹dze nas
nie zaœlepi³y. Aby na przyk³ad politycy nie mówili
w mediach, ¿e ratyfikacja traktatu lizboñskiego
jest konieczna, bo w przeciwnym wypadku nie bê-
dzie autostrad. Oczywiœcie to pewne uproszcze-
nie, ale czasem coœ takiego siê s³yszy.

Pozostaj¹c przy kwestii ratyfikacji, powiem, ¿e
w informacji o udziale Rzeczypospolitej Polskiej
w pracach Unii Europejskiej w okresie Prezyden-
cji s³oweñskiej czytamy, i¿ jednym z priorytetów
minionego pó³rocza by³o wspieranie przeprowa-

dzenia procedur ratyfikacyjnych traktatu liz-
boñskiego w pañstwach cz³onkowskich Unii Eu-
ropejskiej. To prawda. Nale¿y jednak podkreœliæ,
¿e to wspieranie za bardzo siê nie uda³o, skoro Ir-
landia traktat odrzuci³a. I to by³o w³aœciwie g³ó-
wne wydarzenie tej prezydencji, wydarzenie, któ-
re zdeterminowa³o dalsze dzia³ania w tym zakre-
sie. Przypomnê, ¿e podczas ogólnokrajowego re-
ferendum 12 czerwca 2008 r. spo³eczeñstwo Ir-
landii powiedzia³o „nie” traktatowi z Lizbony.
I w³aœnie w tym kontekœcie czytamy w Informa-
cji, ¿e Rzeczpospolita Polska szanuje wynik refe-
rendum, ale stoi na stanowisku, tu cytujê, ¿e
proces ratyfikacji powinien byæ kontynuowany.
Moim zdaniem te s³owa nie bardzo koresponduj¹
z ide¹ traktatu, w którym stwierdza siê, ¿e odrzu-
cenie go przez któreœ z pañstw cz³onkowskich
przerywa proces ratyfikacji. Proces ten powinien
zacz¹æ siê od nowa.

W tym duchu równie¿, przypomnê, wypowie-
dzia³ siê prezydent Lech Kaczyñski w jednym
z wywiadów 1 lipca 2008 r., stwierdzaj¹c, ¿e spra-
wa traktatu lizboñskiego jest bezprzedmiotowa
i ¿e na razie go nie podpisze. Za niepowa¿ne uzna³
on argumenty, ¿e bez tego dokumentu Unia nie
mo¿e dalej istnieæ, czy te¿ nie mo¿e przyjmowaæ
nowych cz³onków. Na pytanie, kiedy by³by sk³on-
ny zmieniæ zdanie i z³o¿yæ podpis pod traktatem,
Lech Kaczyñski da³ wyraŸnie do zrozumienia, ¿e
dopiero wówczas, gdy zmieni siê stanowisko Ir-
landii i doda³: ale musi to byæ decyzja suwerenna,
a nie podjêta pod naciskiem innych cz³onków Unii
Europejskiej. Je¿eli zasada jednomyœlnoœci raz
zostanie z³amana, to ju¿ jej nie bêdzie nigdy – po-
wiedzia³ prezydent. Trzeba tu przypomnieæ, ¿e ta
wypowiedŸ prezydenta Kaczyñskiego wywo³a³a
ogromn¹ falê krytyki. Premier Donald Tusk o-
œwiadczy³ wrêcz, ¿e oczekuje, aby prezydent prze-
myœla³ swoj¹ wypowiedŸ i zmieni³ zdanie, ponie-
wa¿ podpisanie traktatu lizboñskiego le¿y w inte-
resie Polski. Rzeczniczka Komisji Europejskiej,
Pia Ahrenkilde Hansen, upomnia³a nawet prezy-
denta Polski, mówi¹c ¿e, cytujê, wnioski koñcowe
czerwcowego szczytu Unii Europejskiej poœwiêco-
ne traktatowi lizboñskiemu s¹ jasne i jednoznacz-
ne. Traktat ratyfikowa³y dot¹d parlamenty dzie-
wiêtnastu krajów, a proces ratyfikacji trwa mimo
irlandzkiego „nie”. I to odnosi siê tak¿e do Polski.

Z upomnieniem polskiego prezydenta pospie-
szy³ równie¿ prezydent Francji Nicolas Sarkozy,
mówi¹c, cytujê: to nie premier Tusk, ale prezy-
dent Kaczyñski negocjowa³ traktat. Nie wyobra-
¿am sobie, ¿eby ktoœ, kto negocjowa³ traktat
i podpisa³ siê pod nim, zakwestionowa³ w³asny
podpis. No có¿, Francja która przejê³a przewodni-
ctwo w Unii Europejskiej w tym pó³roczu, zape-
wne bêdzie czyniæ wszystko, aby sprawa traktatu
nie zosta³a zamkniêta. Dlatego podczas wizyty
prezydenta Sarkozy’ego w Irlandii da³o siê odczuæ
wyraŸne naciski na ten kraj, aby powtórzono refe-
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rendum. Jednak oczy Zachodu, mówi¹c w prze-
noœni, s¹ obecnie zwrócone nie na Irlandiê, ale na
Polskê. Œwiadczy o tym wspomniana wrzawa, ja-
ka wybuch³a na Zachodzie po wypowiedzi prezy-
denta Lecha Kaczyñskiego. To na nasz¹ ratyfika-
cjê czeka Zachód. To my, gdyby ewentualnie pre-
zydent Kaczyñski nie ratyfikowa³ traktatu, sta-
niemy siê przyczyn¹, w cudzys³owie, wszelkich
nieszczêœæ, jakie mog¹ spaœæ na Europê. Widaæ
z tego, ¿e próbuje siê po cichu zmiêkczyæ Irlandiê,
a z Polsk¹, wiadomo, tego tak ³atwo nie da siê
uczyniæ.

Tymczasem te odwa¿ne i wa¿ne s³owa prezyden-
ta nie by³y niczym nowym, bo faktycznie podpisy-
wanie traktatu w tej chwili jest bezprzedmiotowe.
Tak by³o poprzednio, kiedy eurokonstytucjê odrzu-
ci³y w referendum Francja i Holandia. Przecie¿ to
nie znaczy, ¿e skoro odrzuca ma³y kraj, to wszystko
ma byæ kontynuowane. Nie ma wiêc ¿adnego sen-
su, aby spieszyæ siê w tej sprawie, bo przepisy Unii
Europejskiej s¹ jednoznaczne: tylko zgoda wszyst-
kich pañstw jest potrzebna dla wa¿noœci tak¿e tego
traktatu. Skoro Irlandczycy zgody odmówili, ich
g³os zadecydowa³ o losie tego dokumentu.

Wracaj¹c do s³ów prezydenta Lecha Kaczyñ-
skiego, ¿e dalsza ratyfikacja sta³a siê bezprzed-
miotowa, chcia³bym podkreœliæ, ¿e Polska da³a
bardzo wa¿ny sygna³ Europie, ¿e jesteœmy pañ-
stwem powa¿nym, solidarnym z Irlandi¹, a tak¿e
pañstwem kieruj¹cym siê zasadami etycznymi,
prawd¹. W³aœnie prawd¹, bo tak¹ wolê zapisano
w traktacie. Trzeba byæ uczciwym wobec w³as-
nych zapisów. Wiem, ¿e bardzo wielu polskich
polityków mia³o tak¿e pretensje do prezydenta
Kaczyñskiego, ma je nadal, i w³aœnie tym z na-
szych polityków, którzy Ÿle oceniaj¹ prezydenta,
zarzucaj¹c mu hamowanie procesu ratyfikacji,
chcia³bym przypomnieæ przemówienie sejmowe
Jana Paw³a II z 1999 r., ¿e prawdziwe dobro
wspólne ojczyzny nie mo¿e byæ rozumiane i two-
rzone, cytujê, niezale¿nie od zasad etycznych.
Papie¿ ostrzega³, ¿e obecnie neguje siê prawa na-
rodów, tak¿e prawa osoby ludzkiej do ¿ycia, po-
zbawia siê ludzi trwa³ego moralnego punktu od-
niesienia, co odbiera im zdolnoœæ rozpoznawania
prawdy. Przywo³a³ wówczas cytat z encykliki Ve-
ritatis Splendor: jeœli bowiem nie istnieje ¿adna
ostateczna prawda, bêd¹ca przewodnikiem dla
dzia³alnoœci politycznej i nadaj¹ca jej kierunek,
³atwo o instrumentalizacjê idei i przekonañ dla
celów, jakie stawia sobie w³adza. Historia uczy,
¿e demokracja bez wartoœci ³atwo siê przemienia
w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Dopo-
wiem: takim przejawem totalitaryzmu jest na-
cisk na Irlandiê, aby tam powtórzono referen-
dum. Tak¿e przejawem totalitaryzmu jest nacis-
kanie na prezydenta Polski przez naszych polity-
ków, aby ratyfikowa³ traktat. Przypomnê, ¿e zgo-

dnie z porozumieniem zawartym miêdzy prezy-
dentem a premierem Tuskiem nale¿y wpierw
uchwaliæ ustawê o wspó³pracy rz¹du z parla-
mentem w sprawie cz³onkostwa w Unii Europej-
skiej, ustawê która ma zagwarantowaæ nienaru-
szalnoœæ wynegocjowanych uzgodnieñ w spra-
wie traktatu. Chodzi przede wszystkim o zabez-
pieczenia tak zwanego protoko³u brytyjskiego
w formule, jaka znalaz³a siê w traktacie. Choæ
mam w¹tpliwoœæ, czy protokó³ brytyjski zagwa-
rantuje respektowanie na przyk³ad ³adu moral-
nego, jaki gwarantuje nam polska konstytucja,
skoro w podstawowym tekœcie traktatu umiesz-
czono zapis o orientacji seksualnej ze s³ynn¹ for-
mu³¹, cytujê, zakazu jakiejkolwiek dyskrymina-
cji. I tu przypomnê, ¿e ten zakaz jakiejkolwiek
dyskryminacji sta³ siê podstaw¹ dyskryminacji
Republiki W³oskiej, która zosta³a pozbawiona
prawa udzia³u w Komisji Europejskiej wczeœniej
wskazanego przez siebie kandydata, profesora
Rocco Buttiglionego, który, kiedy przyzna³ siê –
w³aœciwie na po³y prywatnie – ¿e wyznaje zasadê
moralnoœci chrzeœcijañskiej, zosta³ oskar¿ony
o homofobiê.

Zdajê sobie równie¿ sprawê z tego, ¿e ustawa
zabezpieczaj¹ca, na któr¹ czeka prezydent, nie
mo¿e zmieniæ treœci traktatu reformuj¹cego.
Umowa miêdzynarodowa przyjêta w trybie art. 90
konstytucji ma pierwszeñstwo przed ustaw¹.
Spróbujmy jednak wywi¹zaæ siê chocia¿ z w³as-
nych uzgodnieñ, to znaczy z ustaleñ miêdzy pre-
mierem a prezydentem, które wielu pos³om i se-
natorom pozwoli³y zag³osowaæ za ratyfikacj¹ trak-
tatu z Lizbony. I od siebie dodam: jeœli prezydent
ratyfikuje traktat przed uchwaleniem wspomnia-
nej ustawy, czyli jeœli tych zabezpieczeñ nie bê-
dzie, pierwszy z³o¿ê podpis pod skierowaniem
traktatu do Trybuna³u Konstytucyjnego. Dziêku-
jê za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Nawet tej minuty pan senator nie przekroczy³.

Dziêkujê bardzo. Dziesiêæ minut. Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, pan senator Edmund Wittbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Panie i Pano-

wie Senatorowie!
Myœlê, ¿e debata na temat traktatu konstytu-

cyjnego czy traktatu lizboñskiego siê odby³a
i Sejm oraz Senat upowa¿ni³y prezydenta do raty-
fikacji. Trzeba siêgn¹æ do konstytucji i zobaczyæ,
co wtedy prezydent powinien zrobiæ. W³aœciwie to
jest temat zamkniêty. Przedmiotem dzisiejszej de-
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baty jest natomiast okres Prezydencji s³oweñ-
skiej, a wiêc pierwsze pó³rocze tego roku. Chcia³-
bym poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e Komisja
Spraw Unii Europejskiej z udzia³em ministra za-
pozna³a siê z tym dokumentem. Ta informacja
przez komisjê zosta³a przyjêta. Komisja nie zg³osi-
³a ¿adnych uwag.

Chcia³bym te¿ tutaj podziêkowaæ panu mini-
strowi za bardzo dobry, obfity, szczegó³owy mate-
ria³, i to pomimo uwag, które zg³asza³ tutaj pan se-
nator Wyrowiñski. Pewnie to by³o tak, ¿e kiedy
Partnerstwo Wschodnie by³o zg³oszone, by³o ma³o
skonkretyzowane. To by³ dopiero sygna³, ¿e ta
problematyka jest wa¿na, w³aœciwie dopiero w tej
chwili ona obrasta w dzia³ania, które w ramach
tego partnerstwa mog¹ byæ podejmowane. Pewnie
wiêcej tam nie da³oby siê zapisaæ.

Proszê pañstwa, Prezydencja s³oweñska, moim
zdaniem, by³a bardzo dobra, pomimo formu³owa-
nych tutaj ró¿nych uwag, ró¿nych zarzutów. Pan
minister wspomnia³ tutaj o kwestiach energetycz-
nych, klimatycznych. To jest pocz¹tek, ale byæ
mo¿e wa¿ny pocz¹tek, chocia¿ tam, gdzie ja siê
pojawiam, staram siê t³umaczyæ, ¿e mówienia
o solidarnoœci, o strategicznych dzia³aniach
w kwestiach energetyki klimatycznej jest du¿o,
powinniœmy jednak przejœæ od mówienia, od tych
wstêpnych zapisów, do dzia³ania. To jest najbar-
dziej oczekiwane.

Chcia³bym jeszcze dodaæ, o tym pan minister
nie mówi³, ¿e pojawi³o siê pojêcie procesu lublañ-
skiego, czyli czegoœ, co dotyczy pog³êbiania i budo-
wania tej wspólnej Europejskiej Przestrzeni Ba-
dawczej. Myœlê, ¿e to jest niezwykle istotne. Tam
te¿ pojawi³y siê problemy dotycz¹ce energetyki, ale
zwi¹zanej z ogniwami paliwowymi, technologiami
wodorowymi, tam jest te¿ mowa o rozwoju spo³e-
czeñstwa informacyjnego, o tych wszystkich spra-
wach zwi¹zanych z informatyzacj¹ i e-komunika-
cj¹. Myœlê, ¿e bardzo du¿o mówi siê o tym, co jest
wa¿ne, istotne. Pojawia siê pytanie, co siê wokó³ te-
go dzieje potem, kiedy wracamy ju¿ do siebie, do
kraju, i kiedy mamy to wszystko realizowaæ, cho-
cia¿by te s³ynne 3% inwestowania w badania nau-
kowe czy w e-komunikacjê. Te dzia³ania wykonaw-
cze, które sami na siebie przyjmujemy, jakoœ kiep-
sko wygl¹daj¹. Zobaczmy, co siê dzieje z proble-
mem e-komunikacji w Polsce.

Proszê pañstwa, jeszcze jedno. Tutaj pada bar-
dzo wiele szczegó³owych pytañ. Ja bym chcia³ za-
chêciæ panie i panów senatorów do uczestnicze-
nia w niektórych posiedzeniach Komisji Spraw
Unii Europejskiej, dlatego ¿e my na posiedze-
niach komisji z udzia³em pañ czy panów mini-
strów bran¿owych bardzo szczegó³owo omawia-
my te kwestie; nad wszystkimi mo¿na tam dog³êb-
nie dyskutowaæ. I wypracowywane s¹ te¿ stano-
wiska, z jakimi rz¹d polski wystêpuje potem przy

przyjmowaniu koñcowych rozwi¹zañ w regula-
cjach Unii Europejskiej. I tutaj ze strony komisji,
jako przewodnicz¹cy, chcia³bym powiedzieæ, ¿e
wspó³praca pomiêdzy nasz¹ komisj¹ i rz¹dem jest
dobra, bardzo dobra. Wystarczy powiedzieæ, ¿e
w tym pó³roczu rz¹d przes³a³ do komisji prawie
dziesiêæ tysiêcy ró¿nego rodzaju dokumentów,
dwieœcie jedenaœcie projektów ró¿nych rozwi¹zañ
legislacyjnych. A je¿eli ktokolwiek z naszej komi-
sji wyje¿d¿a za granicê na spotkania, konferencje
problematyczne, tematyczne, to nie mamy ¿a-
dnych problemów, ¿eby uzyskaæ od rz¹du szcze-
gó³owe dane, informacje, bazê danych, których
posiadanie u³atwi nam udzia³ w dyskusji. Tak ¿e
ta ocena wspó³pracy jest bardzo dobra.

Na koniec jeszcze jedna rzecz. Mówimy tutaj
o prezydencji polskiej w 2011 r. Ju¿ otrzymaliœmy
dokument od pana ministra Dowgielewicza
pokazuj¹cy, jak on wyobra¿a sobie organizacjê tej
prezydencji. Tam s¹ te¿ pytania, bo role bêd¹
przecie¿ rozpisane. Wiemy, ¿e rz¹d organizuje
bardzo wiele spotkañ, ale te¿ bardzo wiele ró¿nego
rodzaju spotkañ, konferencji i dyskusji organizu-
je parlament, Sejm i Senat. Wobec tego dyskusja,
jak to ma wygl¹daæ, ju¿ siê rozpoczê³a, i spotka-
nie, o którym mówi³ pan minister Serafin, jest
przewidywane, jest w planie. Tak ¿e takie dysku-
sje siê odbêd¹ i na pewno wszystkie pozytywne
elementy dotycz¹ce logistyki, ale nie tylko, bêd¹
wziête pod uwagê i wykorzystane. A wiêc dziêkujê
bardzo, Panie Ministrze. Dziêkujê bardzo, Pani
Marsza³ek. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
A my dziêkujemy panu senatorowi.
Zapraszam pana senatora Piotra Wacha.

Senator Piotr Wach:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chcia³bym powiedzieæ o dwóch kwestiach.

Chcia³bym wyraziæ poparcie i aprobatê dla Infor-
macji, która tu zosta³a z³o¿ona. Ona jest obszer-
na, interesuj¹ca i stanowi istotny materia³ dla na-
szych studiów i dla naszej pracy. To taka ogólna,
pierwsza uwaga.

Druga kwestia: chcia³bym siê odnieœæ do pro-
blematyki energetycznej, która by³a tutaj poru-
szona, miêdzy innymi w pytaniu pana senatora
Iwana. To bêdzie leciuteñko nie na temat, ale tyl-
ko leciuteñko, chcia³bym to jednak powiedzieæ
w obecnoœci pana ministra. Przede wszystkim, co
do ceny zakupu praw emisji, jak¹ pan wymieni³,
ja mam œwie¿e, ale inne dane OECD, wyraŸnie od-
biegaj¹ce od tego, co pan powiedzia³. Bêdzie to
dyskutowane w przysz³ym tygodniu w ramach
oceny postêpu ekonomicznego na œwiecie, pod-
czas wspólnego zgromadzenia Rady Europy
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i OECD. Tamta cena emisyjna jest inna, ni¿sza.
Jest prognoza gwa³townego wzrostu. To albo
b³¹d, albo jakieœ nieporozumienie. Oczywiœcie je-
dna rzecz, to jest drobiazg, nie ulega w¹tpliwoœci.
Te ceny s¹ stosunkowo wysokie i bêd¹ ros³y. Na
pewno. Nale¿y zdecydowanie zmierzaæ do szyb-
kiego wprowadzenia technologii bezspalanio-
wych. O tym mówi odpowiedni rozdzia³ w sprawo-
zdaniu, tego dotycz¹ odpowiednie prace Komisji
Europejskiej.

Chcia³bym nawi¹zaæ do kwestii, o której chcê
wspomnieæ w obecnoœci pana ministra. W tym ty-
godniu, w poniedzia³ek, bra³em udzia³ w spotka-
niu przewodnicz¹cych komisji parlamentów Unii
Europejskiej do spraw nauki. Ja nie jestem prze-
wodnicz¹cym, jestem wiceprzewodnicz¹cym, ale
zosta³em delegowany z naszej komisji. To by³a
bardzo interesuj¹ca konferencja gremium pañ-
stw Unii Europejskiej. Organizatorem by³ w³aœci-
wie parlament francuski, Prezydencja francuska.
By³a obecna minister nauki Francji, by³y komi-
sarz Busquin równie¿. Co istotnego z tego wynik-
nê³o? Otó¿ by³a intensywnie omawiana wspó³pra-
ca parlamentów zwi¹zana z prognozami nauko-
wymi dotycz¹cymi energetyki, choæ nie tylko, po-
jawia³y siê tak¿e kwestie ró¿nych biotechnologii,
ale chcia³bym mówiæ o energetyce.

Ja, poza sprawami edukacyjnymi, poruszy³em
tam wyraŸnie – tym bardziej, ¿e to by³o we Francji
– problem energetyki j¹drowej, a mianowicie
sprawê drugiej tury rozmów na temat energetyki
j¹drowej wobec wysokich cen zakupu praw do
emisji. Rzeczywiœcie ma to miejsce: zarówno we
Francji, jak i w Wielkiej Brytanii nastêpuje inten-
syfikacja prac zwi¹zanych z szybszym urucho-
mieniem reaktorów samopowielaj¹cych, czyli fast
breeders. Poruszy³em tê tematykê. Powiedzia³em
wyraŸnie, ¿e jesteœmy krajem, który nie ma jesz-
cze reaktorów w energetyce przemys³owej, ¿e do
tego siê przymierzamy, ¿e, jak wiadomo, mamy
podpisane umowy z Litw¹ w sprawie korzystania
z tego rodzaju energii, ale rozwa¿amy wprowadze-
nie energetyki j¹drowej w kraju. Zale¿y nam na
dobrym starcie i uwa¿amy, ¿e to jest równie¿ te-
matyka nowych technologii i wobec wyraŸnego
o¿ywienia i zapotrzebowania w tej sprawie oraz
wobec doœwiadczeñ francuskich jest to tematyka
równie¿ nas interesuj¹ca. Jaka by³a reakcja?
Zdecydowanie negatywnie odnieœli siê do tego
Niemcy; uwa¿aj¹, ¿e to s¹ stare technologie. To
jest jasne. Niemcy w³aœciwie podjêli, przynaj-
mniej wstêpnie, pewne decyzje nierozwijania tej
bran¿y. Bardzo pozytywna natomiast by³a reak-
cja francuska i widoczne zdecydowane wsparcie
ze strony brytyjskiej. Poniewa¿ to mia³o miejsce
w tym tygodniu, wiêc nie mam protoko³ów, ale by-
³a taka wstêpna propozycja, równie¿ w konkluz-
jach, uznania, ¿e jest to sprawa wa¿na, by³o zain-

teresowanie t¹ spraw¹. Rzeczywiœcie mo¿na mó-
wiæ niejako o drugiej rundzie, jeœli chodzi o ener-
getykê j¹drow¹, i gdybyœmy byli zainteresowani,
to bardzo chêtnie powierzyliby nam organizacjê
konferencji zwi¹zanej ze spraw¹ energetyki j¹dro-
wej i Ÿróde³ czystej energii. Mówiê o tym, poniewa¿
pan jest odpowiedzialny za sprawy integracji eu-
ropejskiej, to dotyczy zarówno parlamentu, jak
i Ministerstwa Gospodarki, tak¿e wielu innych
podmiotów, w ka¿dym razie mog³oby siê tak staæ,
gdybyœmy byli tym zainteresowani. Ja myœlê, ¿e
to le¿y w sferze naszych zainteresowañ. Tak¿e re-
akcja francuskich parlamentarzystów by³a
pozytywna, bo oni teraz z racji wielu inwestycji w
tym zakresie, maj¹ du¿e doœwiadczenie, je¿eli
chodzi o dialog spo³eczny, zwi¹zany równie¿ z lo-
kalizacjami. Nie chcê za bardzo rozwijaæ tematu,
bo w zasadzie znajduje siê na marginesie naszej
dzisiejszej dyskusji, ale chcia³em w tym gronie
o tym wspomnieæ. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujemy, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora W³adys³awa Sidoro-

wicza.
Czy ktoœ jeszcze bêdzie chcia³ wzi¹æ udzia³

w dyskusji?
Bardzo proszê, w kolejnoœci bêdzie pan senator

Wyrowiñski.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chcia³bym powiedzieæ o trzech sprawach.

Sprawa pierwsza to EIT. Wroc³aw, z którego po-
chodzê, przygotowuj¹c siê do walki o EIT, stwo-
rzy³ instytucjê EIT Plus, a wiêc mo¿na powiedzieæ,
¿e z wyprzedzeniem dwykona³ ruch, który z jednej
strony zintegrowa³ wysi³ki administracji samo-
rz¹dowej miasta, a z drugiej strony stworzy³ plat-
formê wspó³pracy z uczelni¹. Chocia¿, tak jak pan
minister zauwa¿y³, byæ mo¿e te zabiegi Wroc³awia
opiera³y siê na niedok³adnym rozpoznaniu sytua-
cji, to w konsekwencji dosz³o do czegoœ bardzo po-
zytywnego, co istnieje i co przek³ada siê na pewien
impuls rozwojowy najnowoczeœniejszych techno-
logii we Wroc³awiu. To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Wysi³ek obu komisji, Komisji
Spraw Unii Europejskiej i Komisji Spraw Zagrani-
cznych, sprawi³, ¿e mieliœmy okazjê wys³uchaæ
sprawozdania z okresu Prezydencji s³oweñskiej.
Dla mnie z tego sprawozdania wynika, ¿e podczas
prezydencji uda³o siê jednak wprowadziæ tematy-
kê solidarnoœci energetycznej, kluczowej dla na-
szego bezpieczeñstwa energetycznego i w ogóle
dla bezpieczeñstwa politycznego Unii.
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Trzecia sprawa. Niestety skomentujê tu, bo wy-
pada skomentowaæ, wyst¹pienie pana senatora
Ryszki. Otó¿ mo¿na powiedzieæ, ¿e ¿adnej wspól-
noty nie buduje siê na formalizmie. Z punktu wi-
dzenia formalizmu, ale tylko formalizmu prawne-
go, stanowisko prezydenta, stwierdzenie, ¿e w tej
chwili podpisywanie traktatu jest bezprzedmioto-
we, mia³o jakiekolwiek uzasadnienie. Jednak
wspólnoty nie buduje siê na formalizmach.
Wspólnoty, ka¿d¹ wspólnotê buduje siê na dekla-
racji woli. Wezwanie pañstw w momencie kryzysu
do zwarcia szeregów, a tak rozumiem wezwanie
przywódców Unii do kontynuowania sprawy trak-
tatu, ma dwa aspekty. To oczywiœcie tworzy, wy-
wiera pewn¹ presjê na Irlandiê, pokazuje, mówi:
popatrzcie, ca³a Europa tego chce, przemyœlcie to
jeszcze raz. To nie jest naruszanie suwerennoœci,
to jest zaproszenie. To jest zaproszenie. Polska,
która tego nie zrobi³a, nie dokona³a tego aktu do
koñca, jest oczywiœcie w k¹cie. Jakie to ma zna-
czenie? Ano ma to znaczenie, gdy dochodzi do sy-
tuacji, w której potrzebny jest nam g³os Unii, g³os
stanowi¹cy Unii. Choæby sprawa Gruzji. Jak¿e
nam tam tego brakowa³o! O ile mniejsze znacze-
nie mia³o wyst¹pienia prezydenta Kaczyñskiego!
Bo w tym kontekœcie on by³ ju¿ outsiderem. Nie
warto byæ outsiderem w Unii. W tym sensie zro-
zumcie pañstwo dramat gry politycznej, która dla
bezpieczeñstwa Polski jest w¹sk¹ œcie¿k¹.

Dzisiaj w nocy s³ucha³em wyst¹pienia prezy-
denta Kaczyñskiego w ONZ. To by³o dobre wy-
st¹pienie. Zwraca³ tam uwagê na rolê wspólnoty,
jak¹ jest ONZ, wskazywa³ w sposób bardzo wywa-
¿ony na potrzebê reformy tej instytucji. Prezydent
rozumie zatem znaczenie wspólnot w podejmowa-
niu dzia³ania, w walce z ubóstwem, o bezpieczeñ-
stwo energetyczne – w tym kontekœcie bardzo zde-
cydowanie karci³ Rosjê, ale by³o to wywa¿one.
O ile wa¿niejszy by³by to g³os, gdybyœmy byli tymi
osobami buduj¹cymi w sposób rozs¹dny Wspól-
notê! W tym kontekœcie po prostu nie zgadzam siê
z formalizmem, który mia³by zamykaæ nasz¹ grê
o lepsz¹ Uniê. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Pan senator Jan Wyrowiñski.
Czy s¹ jeszcze mo¿e chêtni do zabrania g³osu?

Z tego, co rozumiem, to bêdzie ostatnie wyst¹pie-
nie w sprawie punktu, nad którym procedujemy.

Senator Jan Wyrowiñski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze!

Szanowni Pañstwo!

Mój szanowny przedmówca, pan senator Sido-
rowicz podniós³ fundamentaln¹ kwestiê. Dlatego
w zwi¹zku ze sprawozdaniem, które jest w pew-
nym sensie rutynowe, a w zasadzie z pewnym
brakiem, który w nim zauwa¿y³em, tak¿e
w zwi¹zku z tym, o czym mówi³ pan senator Sido-
rowicz, oraz – co mo¿e pañstwa zdziwiæ – pozyty-
wnie zainspirowany przez pana senatora Ryszkê
chcia³bym powiedzieæ tak. Rzeczywiœcie, budo-
wanie wspólnoty nie mo¿e siê opieraæ na forma-
lizmie. Tymczasem lekcja irlandzka pokaza³a, ¿e
Wspólnota Europejska to jest mimo wszystko
w dalszym ci¹gu przede wszystkim wspólnota in-
stytucji, a nie wspólnota ludzi, nie wspólnota lu-
dzi. Ocena tego, co siê sta³o, w kontekœcie sposo-
bu podejmowania decyzji w sprawie stosunku do
traktatu te¿ siê jakoœ do tego ma. Procedura, któ-
ra zosta³a u nas przeprowadzona, w innych pañ-
stwach, poza Irlandi¹, jest procedur¹ instytucjo-
naln¹. Zaœ procedura irlandzka mia³a charakter
personalny, osobowy, to by³a decyzja poszcze-
gólnych obywateli.

Dotykamy tu najbardziej bolesnego w tej chwili
miejsca, je¿eli chodzi o stan Wspólnoty Europej-
skiej. To, co siê sta³o w Irlandii, moim zdaniem
jest sygna³em, którego nie mo¿na zlekcewa¿yæ ró-
wnie¿ z tego punktu widzenia, tak¿e w Polsce.
Proszê pañstwa, co siê okaza³o? Przecie¿ ten feno-
men decyzji irlandzkiej zosta³ ju¿ na ró¿ne sposo-
by przebadany, ¿yje socjologicznie. Bior¹cym
udzia³ w referendum, zarówno tym, którzy byli za,
jak i tym, którzy byli przeciw, zadawano na przy-
k³ad takie pytania: czy pan lub pani zna mecha-
nizmy funkcjonowania Unii, czy zna pan mecha-
nizm podejmowania decyzji itd., itd. Co siê okaza-
³o? Stopieñ niewiedzy o tym, jak funkcjonuje Unia
jako instytucja, jest taki sam wœród tych, którzy
byli za, i to tak w stu procentach, jak wœród tych,
którzy byli przeciw. Co wiêcej, bardzo powa¿ne
badania socjologiczne wykaza³y, ¿e w zasadzie
wiêkszoœæ ludzi nie chce tak do koñca wiedzieæ,
jak to funkcjonuje, nie ma takiej potrzeby, przy-
najmniej w Irlandii. W Polsce takich badañ nie
prowadzono.

Moim zdaniem, abyœmy rzeczywiœcie stawali siê
zjednoczon¹ Europ¹, aby Wspólnota Europejska
rzeczywiœcie stawa³a siê wspólnot¹, musimy po-
dejmowaæ wysi³ek wychodzenia poza jej instytu-
cjonalny wymiar. Dlatego wydaje mi siê, Szanowny
Panie Ministrze, Panie i Panowie Senatorowie, ¿e
warto by³oby w tego typu dokumentach oceniaæ
prezydencje równie¿ pod k¹tem, na ile podejmo-
wa³y one dzia³ania, które maj¹ tworzyæ tê funda-
mentaln¹ wspólnotê, czyli wspólnotê ludzi. W dal-
szym ci¹gu jest to tylko suchy zapis pewnych dzia-
³añ instytucjonalnych. A to, co siê wydarzy³o w Ir-
landii, jednak wstrz¹snê³o Wspólnot¹. Pan sena-
tor Wittbrodt pamiêta nasz¹ wizytê, wizytê studyj-
n¹ Komisji Spraw Unii Europejskiej w Parlamencie
Europejskim w Brukseli, zreszt¹ odby³a siê ona
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niestety nastêpnego dnia po tej kontrowersyjnej,
powiem bardzo ³agodnie, wypowiedzi pana prezy-
denta. Z tego powodu myœmy tam prze¿yli wiele
nieprzyjemnych momentów, nie by³a to dla nas
komfortowa sytuacja. Ja nawet, jak pamiêtam,
w rozmowie z panem przewodnicz¹cym Poetterin-
giem, ¿artobliwie oczywiœcie, ale maj¹c na wzglê-
dzie potrzeby budowania Wspólnoty, zapyta³em
go, kiedy bêdzie na przyk³ad mecz dru¿yna Unii
Europejskiej kontra dru¿yna Ameryki £aciñskiej.
Tego rodzaju dzia³ania buduj¹ równie¿ wspólnotê
na tym poziomie pierwotnym.

Panie Ministrze, koñcz¹c, powiem, ¿e wydaje
mi siê, ¿e warto by by³o podejmowaæ tego rodzaju
dzia³ania. Warto by by³o, ¿ebyœmy jako Polska po-
dejmowali dzia³ania, które by³yby skuteczniejsze
w tworzeniu Wspólnoty, i to zarówno w wymiarze
materialnym… Szanowni Pañstwo, przyk³ad,
znakomita decyzja Komisji Europejskiej o podjê-
ciu walki z firmami, z operatorami telefonicznymi
o to, aby rozmowy miêdzynarodowe by³y tañsze.
Przecie¿ to by³a konkretna, przek³adaj¹ca siê na
kasê poszczególnych obywateli decyzja, która by-
³a korzystna dla Unii. Takich decyzji by³o wiêcej,
ale jakoœ nie czu³em wysi³ku, ¿eby to sprzedaæ
marketingowo, mówi¹c bardzo umownie, ¿eby to
równie¿ budowa³o Wspólnotê.

(Senator Czes³aw Ryszka: Stocznie tak buduj¹.)
Kwestia stoczni ma nieco inny charakter, cho-

cia¿ niew¹tpliwie jakoœ to siê z tym wi¹¿e.
Panie i Panowie Senatorowie, koñcz¹c, po-

wiem, ¿e nie chcia³bym równie¿, aby mia³y miej-
sce takie sytuacje. Pañstwo wiecie, ¿e k³amstwo
w polityce jest bardzo niebezpieczne, ale czasami,
jak ktoœ powiedzia³, bardziej niebezpieczne jest
powiedzenie prawdy. Otó¿ pañstwo doskonale
pamiêtacie, ¿e przed referendum w Irlandii komi-
sarz reprezentuj¹cy Irlandiê w Komisji Europej-
skiej – jeœli dobrze pamiêtam, zaraz, momencik –
pan Charlie McCreevy powiedzia³, ¿e cz³owiek
zdrowy i maj¹cy rozs¹dne spojrzenie na œwiat ni-
gdy nie przeczyta traktatu Unii Europejskiej. Wy-
kaza³ on totalny brak szacunku dla tych, którzy
mieli podejmowaæ decyzje, dla obywateli Irlandii.
Urzêdnik instytucji. Coœ takiego nigdy nie powin-
no siê zdarzyæ i mam nadziejê, ¿e nie bêdzie siê
zdarzaæ.

Panie Ministrze, mój wniosek jest taki, abyœmy
tym sprawom, nie do koñca mo¿e mierzalnym, ale
mimo wszystko, jak s¹dzê, fundamentalnym, ró-
wnie¿ poœwiêcali uwagê w takich sprawozda-
niach. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Zapraszam pana senatora Stanis³awa Iwana.

Senator Stanis³aw Iwan:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Szanowny
Panie Ministrze!

Ja te¿ troszkê na marginesie, ale w nawi¹zaniu
zarówno do mojego pytania, odpowiedzi na nie
pana ministra, jak i wyst¹pienia pana senatora
Wacha.

Bardzo interesuj¹ce s¹ informacje, które prze-
kaza³ pan senator Wach, dotycz¹ spraw bardzo
przysz³oœciowych. Myœlê, ¿e energetyka j¹drowa
jest czymœ, na co powinniœmy stawiaæ. My w tej
chwili zaczynamy dyskusje. Te dyskusje czas by
by³o koñczyæ, bo perspektywy, zarówno je¿eli cho-
dzi o nieemisyjne metody produkcji energii, jak
i dotycz¹ce energetyki j¹drowej, to s¹ kwestie bar-
dzo przysz³oœciowe, ale oddalone w czasie.

Czy pañstwo wiecie, ¿e w tej chwili optymistycz-
nie liczony cykl inwestycyjny dotycz¹cy energetyki
j¹drowej, elektrowni j¹drowej w Polsce to jest piêt-
naœcie lat? A mo¿e trwaæ i d³u¿ej. Je¿eli chodzi o te-
chnologie nieemisyjne, to one jeszcze nie funkcjo-
nuj¹ na skalê przemys³ow¹, dopiero bêd¹ wprowa-
dzane pilota¿owe projekty i mamy nadziejê, ¿e kil-
ka bêdzie realizowanych u nas. Jest kwestia prze-
trwania do tego czasu, kiedy bêdzie lepiej. Proble-
my zwi¹zane z limitami CO2 to s¹ problemy czasu
dochodzenia do tego. Je¿eli powiemy sobie, ¿e le-
piej bêdzie oko³o roku 2025, bo nowoczesne te-
chnologie bezemisyjne i energetykê j¹drow¹ wdro-
¿ymy gdzieœ w roku 2025, to do roku 2025 musimy
w tej sprawie zrobiæ wszystko. Rz¹d o tym wie, pan
minister potwierdzi³ – i za to dziêkujê – ¿e jest g³ê-
boka determinacja, g³êbokie zrozumienie, ¿e mu-
simy tak dzia³aæ, abyœmy nie stracili szans rozwoju
gospodarczego, abyœmy nie stracili tej szansy, któ-
ra akurat w tym momencie siê pojawia, abyœmy te-
go okresu dochodzenia do poziomu Unii nie zmar-
nowali.

A¿eby nie przed³u¿aæ, chcê jeszcze raz zwróciæ
siê do rz¹du i podziêkowaæ za to, ¿e ws³uchuje siê
miêdzy innymi w nasze g³osy, g³osy, które padaj¹
na posiedzeniach Komisji Spraw Unii Europej-
skiej, g³osy, które padaj¹ na posiedzeniach Komi-
sji Gospodarki Narodowej i we wszystkich innych
mo¿liwych miejscach. Wiedzcie panowie, ¿e ma-
cie w nas wsparcie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Pani senator Janina Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Nie zamierza³am zabieraæ g³osu w tej sprawie,

poniewa¿ informacja przedstawiona przez mini-
sterstwo by³a dosyæ szczegó³owa, dyskusja cieka-
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wa, ale g³os pana senatora Ryszki i odpowiedzi na
jego wyst¹pienie spowodowa³y, ¿e postanowi³am
jednak wyst¹piæ.

Otó¿ wydaje mi siê, ¿e gdyby w Polsce prze-
prowadzono badania socjologiczne dotycz¹ce
znajomoœci traktatu lizboñskiego, to nie wypad-
libyœmy lepiej ni¿ Irlandczycy. Dlaczego? Dlate-
go ¿e informacja o tym traktacie nie by³a w na-
szych mediach zbyt szeroka i tak naprawdê nikt
nie pokusi³ siê o g³êbok¹ analizê zapisów tego
traktatu. Trzeba to przypomnieæ i powiedzieæ
o tym uczciwie.

Druga sprawa. Przypomnê tak¿e, ¿e oprócz tego,
¿e pod ratyfikacj¹ traktatu mia³ z³o¿yæ podpis pan
prezydent, to wczeœniej mia³a zostaæ przygotowa-
na ustawa zabezpieczaj¹ca zapisy aneksu proto-
ko³u brytyjskiego. Wydaje mi siê, ¿e w tej sprawie
nie dotrzymano obietnicy, tego d¿entelmeñskiego
zobowi¹zania. Je¿eli mówimy o braku podpisu pa-
na prezydenta, to przypomnijmy tak¿e o drugiej
nodze tego stolika, o drugiej stronie tej sprawy,
czyli o braku ustawy, która by³a umówiona i d¿en-
telmeñsko mia³a byæ za³atwiona. Je¿eli mówimy
o jednej stronie, to chcia³abym, abyœmy mówili
tak¿e o drugiej stronie, wtedy bêdziemy mieli obraz
ca³ej sytuacji. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Edmund Wittbrodt. Przypomi-

nam, piêæ minut.

Senator Edmund Wittbrodt:
Nie, ja tylko sprostowanie, dlatego ¿e pani se-

nator Fetliñska powiedzia³a, ¿e nikt nie pokusi³
siê o zapoznanie siê z traktatem. Mam nadziejê, ¿e
pani Fetliñska nie mia³a mnie na myœli.

(Weso³oœæ na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy mo¿na…
(Senator Janina Fetliñska: Ja sprostujê.)
Nie, nie, Panie Senatorze, ja zrozumia³am to

inaczej. Ja zrozumia³am, ¿e pani senator Fetliñ-
ska powiedzia³a o ewentualnych badaniach so-
cjologicznych. To nie by³o adresowane…

Senator Edmund Wittbrodt:
Pani Marsza³ek, tam by³y dwa elementy, jeden

dotyczy³ badañ, a drugi dotyczy³…
(Senator Maria Pañczyk-Pozdziej: Znajomoœci.)
…znajomoœci traktatu.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dobrze.
Czy pani senator chce odpowiedzieæ? Z miejsca

proszê.

Senator Janina Fetliñska:
Tak. Dziêkujê bardzo.
Chodzi³o mi o znajomoœæ traktatu lizboñskiego

wœród ludnoœci Polski.
(Senator Edmund Wittbrodt: Ale powiedzia³a

pani: nikt.)
(Senator Czes³aw Ryszka: Obrazi³a pani sena-

tora Wittbrodta.)
(SenatorEdmundWittbrodt: Jasiêniemieszczê…)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: To by³o

zbyt szerokie uogólnienie.)
Tak, to by³o zbyt szerokie uogólnienie.
(Wicemarsza³ekKrystynaBochenek:Zbytszerokie.)
Je¿eli tak powiedzia³am, to wycofujê s³owo

„nikt”, ale myœlê, ¿e wiêkszoœæ nie zna traktatu.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Skoñczmy mo¿e ten w¹tek.
Szanowni Pañstwo, kto jeszcze chcia³by zabraæ

g³os? Czy ktoœ z pañstwa chcia³by? Wydawa³o mi
siê, ¿e widzia³am osoby, które chcia³y jeszcze za-
braæ g³os. Nie ma chêtnych. Dziêkujê.

Zamykam dyskusjê.
Czy pan minister chcia³by siê ustosunkowaæ

do wyst¹pieñ senatorów w dyskusji?

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Piotr Serafin:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ za dysku-

sjê. Odnotowujê w¹tki, które pojawi³y siê w wy-
st¹pieniu pana senatora Wyrowiñskiego. W takiej
informacji, jak¹ przek³adamy, rzeczywiœcie trud-
no jest wskazywaæ na elementy miêkkie, ale myœ-
lê, ¿e pan senator zwróci³ uwagê na problem, do
którego staramy siê w jakiœ sposób odnieœæ, to
znaczy aspekt poparcia dla cz³onkostwa.

Myœlê, ¿e warto to odnotowywaæ, aczkolwiek
w wielu wypadkach nie ma to pewnie wiele wspól-
nego z aktywnoœci¹ prezydencji.

W odniesieniu do tego, co mówi³ pan senator
Wyrowiñski…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Jeœli pan
chce szerzej zabraæ g³os, to proszê na trybunê,
a jeœli to ma byæ kilka zdañ, to proszê dokoñczyæ.)
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Dobrze, to kilka zdañ.
Ja bym chcia³ czy my chcemy, ¿eby to by³a oce-

na nie prezydencji, bo nie chodzi o to, ¿ebyœmy
wystawiali laurki prezydencji, tylko ocena nas.
I w taki sposób odczytujemy tê informacjê.

Chcia³bym podziêkowaæ równie¿ za g³osy doty-
cz¹ce energetyki. To niew¹tpliwie bêdzie sprawa,
która w najbli¿szych miesi¹cach bêdzie spraw¹
numer jeden dla rz¹du. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê panu ministrowi i osobom to-

warzysz¹cym za udzia³ w naszym posiedzeniu
plenarnym.

Stwierdzam, ¿e Senat zapozna³ siê z informacj¹
Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej
w pracach Unii Europejskiej od stycznia do czer-
wca 2008 r., podczas Prezydencji s³oweñskiej.

Panie i Panowie Senatorowie, przystêpujemy
do rozpatrzenia punktu ósmego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji
publicznych zak³adów opieki zdrowotnej.

Tekst ustawy jest w druku nr 238, a sprawo-
zdanie komisji w druku nr 238A.

Szanowni Pañstwo, proszê teraz sprawozdawcê
Komisji Zdrowia, pana senatora Rafa³a Muchackie-
go, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Rafa³ Muchacki:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa, o której bêdê mówi³, zmierza…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê

uprzejmie podnieœæ nieco wy¿ej mikrofony, bo
pan jest wy¿szy.)

Ta ustawa zmierza do wykorzystania pozosta-
³ej kwoty 246 milionów z³, która jest przeznaczona
na po¿yczki i zwiêkszenie po¿yczek z bud¿etu
pañstwa dla samodzielnych publicznych zak³a-
dów opieki zdrowotnej i jednostek badawczo-roz-
wojowych. Omawiana ustawa jest ze wszech miar
korzystna dla tych beneficjentów. Pozwoli im na
poprawê sytuacji finansowej.

Po krótkiej merytorycznej dyskusji Komisja Zdro-
wia w dniu 23 wrzeœnia pozytywnie – nie by³o g³osów
sprzeciwu, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu – usto-
sunkowa³a siê do tej ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê panu senatorowi Muchackiemu.
Obecnie – proszê zostaæ jeszcze przez moment –

pañstwo mog¹ zadawaæ pytania.
Czy s¹ chêtni do zadania pytania?
Bardzo proszê, pan senator Waldemar Kraska.

Senator Waldemar Kraska:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, wed³ug moich danych w pro-

cesie restrukturyzacji bierze udzia³ piêæset szeœæ-
dziesi¹t piêæ zak³adów opieki zdrowotnej. W nie-
których Ÿród³ach znalaz³em, ¿e piêæset piêædzie-
si¹t trzy, w niektórych, ¿e nawet osiemset. Panie
Senatorze, czy wed³ug pana wszystkie zak³ady
zd¹¿¹ skorzystaæ z tej po¿yczki, która jest, jak wie-
my, tylko do koñca roku i jest ograniczona do pe-
wnej kwoty, bo wiemy, ¿e jest to 246 milionów z³?

I drugie pytanie: czy wie pan, jakie mniej wiêcej
kwoty dostan¹ szpitale? To jest oczywiœcie uzale¿-
nione od wielkoœci szpitala, ale ile œrednio kwoto-
wo taka po¿yczka mo¿e wynosiæ? Dziêkujê.

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przepraszam, zanim udzielê panu g³osu, bar-

dzo bym prosi³a, bo tutaj bardzo siê niesie g³os,
¿eby przenieœæ te rozmowy do kuluarów. Proszê
wybaczyæ, ale…

(SenatorKrzysztofKwiatkowski: Przepraszamy.)
Dziêkujê bardzo.
Proszê uprzejmie.

Senator Rafa³ Muchacki:
Panie Senatorze, rozumiem intencjê pana py-

tania, bo rzeczywiœcie jest 246 milionów z³ i te pie-
ni¹dze trzeba wykorzystaæ do koñca roku. Ja
s¹dzê, ¿e je¿eli szpitale siê sprê¿¹, to przy zapi-
sach ustawy, ¿e w ci¹gu miesi¹ca od rozpatrzenia
wniosku pieni¹dze bêd¹ dostarczone, ci, którzy
bêd¹ chcieli, po prostu zd¹¿¹. To zale¿y tylko od
operatywnoœci dyrektorów i zarz¹dzaj¹cych tych-
¿e jednostek.

Drugie pytanie dotyczy³o tego, jakiej wielkoœci
to bêdzie po¿yczka. Nie mam pojêcia, bo wszystko
zale¿y od tego, jakie kwoty bêd¹ przedstawiane
przez dyrektorów i czy bêd¹ mog³y byæ objête t¹
ustaw¹. Myœlê, ¿e byæ mo¿e pan minister bêdzie
mia³ jakieœ bli¿sze dane, ale z praktyki wiem, zre-
szt¹ pan doktor te¿ to wie, ¿e w ka¿dej jednostce
te kwoty s¹ bardzo ró¿ne. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, pan senator Zbigniew Meres.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Myœlê, ¿e to jest bardziej pytanie do pana mini-

stra, ono trochê siê wi¹¿e z zadanym przed chwil¹.
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Czy resort posiada, nawet symulacyjne, wylicze-
nia, jak¹ kwotê nale¿a³oby dzisiaj przeznaczyæ na
pomoc publiczn¹, aby móc sprostaæ zad³u¿eniu
tych placówek? Myœlê, ¿e to jest pytanie bardziej
do pana ministra.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Proszê o odpowiedŸ.

Senator Rafa³ Muchacki:
Panie Senatorze, odpowiedŸ mo¿e byæ taka, ¿e

to jest du¿a kwota. Wiemy, ¿e jeœli chodzi o s³u¿bê
zdrowia na ca³ym œwiecie, to ilekolwiek pieniêdzy
by daæ na s³u¿bê zdrowia, wszystkie zostan¹
skonsumowane, niezale¿nie od tego, czy to bê-
dzie s³u¿ba zdrowia w Stanach Zjednoczonych,
w krajach bardzo bogatych, czy to bêdzie s³u¿ba
zdrowia w Polsce. S³u¿ba zdrowia jest jak gdyby
tak¹ nasz¹ przypad³oœci¹, która wymaga ca³y
czas du¿ych pieniêdzy. Myœlê, ¿e rzeczywiœcie pan
minister bêdzie potrafi³ lepiej odpowiedzieæ na to
pytanie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy ktoœ jeszcze chce zadaæ pytania sprawo-

zdawcy? Nie.
Dziêkujê bardzo.
(Senator Rafa³ Muchacki: Dziêkujê uprzejmie.)
Przypomnê, ¿e projekt tej ustawy zosta³ wnie-

siony jako projekt rz¹dowy. Do reprezentowania
stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych
zosta³ upowa¿niony minister zdrowia.

Jest z nami pan minister Marek Haber – wita-
my, dzieñ dobry.

Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os
w tej kwestii?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Krótko odniosê siê tylko do niektórych w¹tpli-

woœci, które tutaj siê pojawi³y.
Na pewno kwota, o której mówimy, 246 milio-

nów z³, jest kwot¹, która pozosta³a z 2 miliardów
200 milionów z³ i ona jest do wydania do koñca tego
roku. Zak³ady czekaj¹ na te œrodki finansowe, przy-
gotowuj¹ siê do tego, œledz¹ prace legislacyjne.
W zwi¹zku z tym z pewnoœci¹, jak tylko pojawi siê
formalna mo¿liwoœci siêgniêcia po te œrodki finanso-
we, one o te œrodki finansowe po prostu bêd¹ wystê-

powaæ. Pieni¹dze s¹ mo¿liwe do wydania do koñca
roku. St¹d gor¹ca proœba o to, aby umo¿liwiæ zak³a-
dom siêgniêcie po te œrodki i skorzystanie z nich.

Ogólna wysokoœæ zad³u¿enia wymagalnego to
w chwili obecnej kwota nieco powy¿ej 2 miliardów
600 milionów z³. Ogólna kwota ca³ego niewyma-
galnego zad³u¿enia to jest kwota oko³o 9 miliar-
dów z³, ponad 9 miliardów z³. Niemniej jednak
w tej kwocie zobowi¹zañ niewymagalnych s¹
oczywiœcie równie¿ zobowi¹zania d³ugotermino-
we, które s¹ zaci¹gniête na realizacjê ró¿nego ro-
dzaju zadañ inwestycyjnych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Panie Ministrze. Przez moment pro-

szê tu pozostaæ.
Proszê, pan senator Norbert Krajczy.

Senator Norbert Krajczy:
Panie Ministrze, chcia³bym zadaæ panu trzy py-

tania.
Pierwsze pytanie jest zwi¹zane... Jesteœmy do

tego chyba zobligowani jako cz³onkowie Komisji
Zdrowia, zreszt¹ nie tylko my otrzymaliœmy
wyst¹pienie dyrektora szpitala powiatowego w
Limanowej z wyst¹pieniem dyrektora Szpitala Po-
wiatowego w Limanowej. I w zwi¹zku z tym pyta-
nie, które pan minister otrzyma³ te¿ na merytory-
cznym posiedzeniu komisji. Mianowicie z ustawy
s¹ wykluczone zak³ady, które wystêpowa³y o do-
tacje do ministra zdrowia w trybie art. 40 ustawy.
Chcia³bym, ¿eby pan minister powiedzia³ dlacze-
go, bo to jest istotne dla tych kolegów, którzy nie
byli na posiedzeniu Komisji Zdrowia.

Mam te¿ drugie pytanie. A co, Panie Ministrze,
dla tych zak³adów – a s¹ takie w kraju – które s¹
niezad³u¿one, które do tej pory oszczêdza³y, prak-
tycznie dobrze by³y zarz¹dzane i zawsze, powie-
dzmy, same jakoœ sobie radzi³y, w zwi¹zku z czym
dzisiaj ¿adnych œrodków raczej nie otrzymuj¹?

I trzecie pytanie. Jeœli coœ przeoczy³em, to proszê
mnie poprawiæ, ale z tego, co zrozumia³em, Panie
Ministrze, zgodnie z ustaw¹ wnioski nale¿y z³o¿yæ
do 15 listopada. Zostaje póŸniej pó³tora miesi¹ca na
to, ¿eby tepieni¹dzedokoñcarokurozliczyæ, to zna-
czy, ¿e 30 grudnia dyrektorzy, tak jak do tej pory to
bywa³o, to rozlicz¹, a póŸniej naœle siê na nich NIK
i ró¿ne inne instytucje kontroluj¹ce, które bêd¹ wy-
kazywa³y, ¿e to by³o niezgodne z takimi czy innymi
przepisami ustawy bud¿etowej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Panie Ministrze, proszê o odpowiedŸ.
Potem bêd¹ pytali pan senator Gogacz i pan se-

nator Kraska.
Proszê.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
Pamiêtajmy o tym, ¿e ustawa, o której mówimy,

jest nowelizacj¹ ustawy, która zosta³a przygoto-
wana kilka lat temu. Nowelizacja nie mo¿e wykra-
czaæ poza zakres przedmiotowy i podmiotowy
ustawy matki, a wiêc tej, któr¹ nowelizujemy. To
w pewien sposób zawê¿a kr¹g podmiotów i rów-
nie¿ zakres pomocy, jakiej mo¿emy udzieliæ. Z
tego w³aœnie powodu propozycje postulowane
miêdzy innymi w piœmie dyrekcji szpitala w Lima-
nowej nie mog¹ siê tu zmieœciæ.

Po drugie, pamiêtajmy o tym, ¿e mamy do
dyspozycji 246 milionów z³, tak jak wspomnia-
³em. Sposób i zakres udzielania pomocy s¹ wy-
nikiem pewnego rodzaju analizy, która zosta³a
przeprowadzona przez Ministerstwo Zdrowia.
Polega³a ona na oszacowaniu zobowi¹zañ, które
mog¹ ulec restrukturyzacji, i oszacowaniu wiel-
koœci pomocy, z jakiej mog¹ skorzystaæ zak³ady
opieki zdrowotnej. Bior¹c pod uwagê informa-
cje, które uzyskaliœmy, przygotowaliœmy i za-
proponowaliœmy zakres pomocy, który znajduje
siê w nowelizacji. Szacujemy, ¿e zakres pomocy
w chwili obecnej to kwota prawie 424 milio-
nów z³. W zwi¹zku z tym jest to równie¿ powód,
dla którego ograniczony zosta³ zakres pomocy
proponowanej w nowelizacji ustawy.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w zestawieniu, któ-
re sporz¹dziliœmy, jest dziewiêæ jednostek, któ-
re by³y beneficjentami dotacji, a w chwili obec-
nej mog¹ skorzystaæ z ró¿nego rodzaju pomocy,
która w tym zakresie w ustawie jest zdefiniowa-
na. Tak ¿e nie jest to do koñca prawd¹, ¿e jedno-
stki, które dostawa³y dotacje, nie mog¹ z tego
skorzystaæ.

Teraz kwestia jednostek, które s¹ dobrze za-
rz¹dzane, które nie maj¹ zad³u¿enia. General-
nie celem zmian ustawodawczych, które s¹
przygotowywane, jest doprowadzenie do sytua-
cji, w której zad³u¿enie i poziom zad³u¿enia bê-
d¹ mniejsze, czyli do sytuacji, w której dobre
zarz¹dzanie i bilansowanie swojej dzia³alnoœci
bêdzie jakby czymœ bardziej codziennym ni¿ to,
¿e mamy do czynienia z zad³u¿onymi jedno-
stkami trac¹cymi p³ynnoœæ finansow¹. Ale pa-
miêtajmy równie¿, ¿e po to, aby te przekszta³ce-
nia mog³y byæ dokonane, potrzebne jest zbilan-
sowanie dzia³alnoœci , doprowadzenie do
zmniejszenia zad³u¿enia. I w tej chwili na to
przede wszystkim skierowane s¹ dzia³ania
rz¹du. Równie¿ zmiany ustawodawcze, które
obecnie przez parlament s¹ proponowane,
zmierzaj¹ do tego, aby przygotowaæ jednostki
do przekszta³cenia, a wiêc chodzi przede wszy-
stkim o skoncentrowanie siê na zmniejszeniu
wysokoœci zad³u¿enia i u³atwieniu powstania

sytuacji, w której bêd¹ one przekszta³cane w spó-
³ki prawa handlowego.

Termin analizowany by³ na posiedzeniu Komi-
sji Zdrowia w Sejmie i z tej analizy wynika, ¿e spo-
kojnie pozwoli on na dope³nienie formalnoœci
i skorzystanie z restrukturyzacji finansowej, jaka
jest przewidziana w tej nowelizacji.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, pan senator Stanis³aw Gogacz.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Ministrze, zak³ady opieki zdrowotnej

musia³y spe³niæ szereg warunków, ¿eby przy-
st¹piæ do procesu restrukturyzacji, ¿eby uzys-
kaæ po¿yczkê refundowan¹ w 70%, ¿eby otrzy-
maæ umorzenia. Warunki, które musia³y
spe³niæ, to zw³aszcza warunki finansowe.
W zwi¹zku z tym same jednostki czy te¿ organy
za³o¿ycielskie zapo¿ycza³y siê, pobiera³y kredy-
ty komercyjne. Czy wed³ug pana ministra w al-
gorytmie, wed³ug którego wyliczana bêdzie
kwota po¿yczki, z której w ramach obecnej re-
strukturyzacji bêd¹ mog³y skorzystaæ jedno-
stki, nie powinien siê znaleŸæ wskaŸnik mó-
wi¹cy o tym, na ile organy za³o¿ycielskie porê-
czy³y kredyty komercyjne dla restrukturyzowa-
nych jednostek?

I drugie pytanie: czy pan minister ma wiedzê,
na jak¹ kwotê zad³u¿y³y siê jednostki czy te¿ orga-
ny za³o¿ycielskie po to, a¿eby zak³ady opieki zdro-
wotnej mog³y wejœæ w proces restrukturyzacji,
czyli skorzystaæ z dobrodziejstw tej ustawy? Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Wracam do swojej pierwszej kwestii. Mamy do

dyspozycji 246 milionów z³, a zakres pomocy, z ja-
kiej mog¹ skorzystaæ jednostki, to jest kwota pra-
wie 424 milionów z³. Oczywiœcie mo¿na próbowaæ
dyskutowaæ na temat, czy tego nie rozszerzaæ,
niemniej jednak zakres, który w tej chwili mamy,
przekracza mo¿liwoœci finansowe, które jeszcze
s¹. Mówimy tylko o 246 milionach z³ i obecnie nie
ma ¿adnej innej kwoty do dyspozycji.
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Jeœli chodzi o mo¿liwoœæ uzyskania pomocy –
myœlê tutaj o jednostkach, które zaci¹gnê³y kre-
dyty lub uzyska³y pomoc ze strony samorz¹du –
to jest tutaj punkt mówi¹cy, ¿e mo¿na przezna-
czyæ œrodki na sp³atê po¿yczki udzielonej przez
podmiot, który utworzy³ zak³ad, zaci¹gniêtej
w celu uregulowania zobowi¹zañ, o których mo-
wa w art. 4, lub sp³atê kredytu obrotowego prze-
znaczonego na uregulowanie tych zobowi¹zañ.
A wiêc w tym momencie mamy równie¿ odpo-
wiedŸ na pytanie, czy te œrodki mo¿na na to prze-
znaczyæ. Tak, w tym zakresie mo¿na je na to prze-
znaczyæ.

Kwestia dyskusji na temat zmiany zad³u¿enia
krótkoterminowego na zad³u¿enie d³ugotermi-
nowe, co pojawi³o siê w drugiej czêœci pytania
pana senatora, by³a analizowana. Z analizy zo-
bowi¹zañ niewymagalnych, dynamiki zmian,
jakie wystêpuj¹, jeœli chodzi o zmianê zobo-
wi¹zañ niewymagalnych, nie wynika, aby w sy-
tuacji, kiedy zobowi¹zania wymagalne spada³y,
nastêpowa³ równoleg³y przyrost zobowi¹zañ
niewymagalnych. W zwi¹zku z tym jesteœmy
przekonani, ¿e ta ustawa i ta restrukturyzacja
finansowa nie doprowadzi³y do sytuacji, w któ-
rej mielibyœmy do czynienia z prostym przenie-
sieniem zobowi¹zañ krótkoterminowych wyma-
galnych do grupy zobowi¹zañ d³ugotermino-
wych niewymagalnych.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, pan senator Waldemar Kraska.

Senator Waldemar Kraska:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, na posiedzeniu Komisji Zdro-

wia powiedzia³ pan, ¿e podzia³ tych œrodków na-
st¹pi zgodnie z metod¹ „kto pierwszy, ten lepszy”.
Czy uwa¿a pan, ¿e taki mechanizm podzia³u tej
po¿yczki jest dobry? Czy ewentualnie nie nale¿a-
³oby rozwa¿yæ innego mechanizmu?

I drugie pytanie. Wed³ug prawa, po prze-
kszta³ceniu zozów w spó³ki prawa handlowe-
go, to one przejm¹ prawo do pomocy pañstwa.
Czy wed³ug pana jest to sprawiedliwe i czy nie
jest to sprzeczne z prawem Unii Europejskiej?
Dziêkujê.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Szanowni Pañstwo! Panie Senatorze!
Jeszcze raz przypomnê kwotê 246 milio-

nów z³ i fakt, ¿e mamy do czynienia z wydaniem
koñcówki œrodków finansowych z kwoty 2 mi-
liardów 200 milionów z³. Mamy równie¿ presjê
czasu i mamy œwiadomoœæ tego, ¿e iloœæ œrod-
ków finansowych, która jest do dyspozycji, jest
mniejsza ni¿ to, co zosta³o zg³oszone przez je-
dnostki. Sytuacja, w której o przyznaniu tej po-
mocy bêdzie decydowa³a kolejnoœæ zg³oszeñ,
sk³adania wniosków, spe³nienia procedury,
mo¿e nie jest najlepszym rozwi¹zaniem, ale,
w moim przekonaniu, mieœci siê w granicach
zdrowego rozs¹dku i pozwoli przede wszystkim
wydaæ tê kwotê. Je¿eli my jej nie wydamy, po
prostu przepadnie, nie trafi do jednostek.
W zwi¹zku z tym jest to rozwi¹zanie, które
przede wszystkim ma pozwoliæ tê kwotê do koñ-
ca wydaæ. W œwietle tego, co siê do tej pory z t¹
ustaw¹ dzia³o, i czasu, jaki mamy do dyspozy-
cji, myœlê, ¿e tworzenie jakiegoœ innego mecha-
nizmu, który mia³by dzisiaj o tym decydowaæ,
jest po prostu trudne, a prawdopodobnie nie-
mo¿liwe.

Jeœli chodzi o kwestiê spó³ek i przeniesienia od-
powiedzialnoœci za zad³u¿enie na spó³ki, pragnê
zwróciæ uwagê, ¿e przede wszystkim mamy ure-
gulowania ustawowe, które s¹ proponowane
w ustawie wprowadzaj¹cej, mówi¹ce o tym, ¿e
spó³ka prawa handlowego, która powstanie
z przekszta³cenia samodzielnego publicznego za-
k³adu opieki zdrowotnej, przejmie i prawa, i obo-
wi¹zki samodzielnego publicznego zak³adu opieki
zdrowotnej. Bêdzie nastêpc¹ prawnym samo-
dzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej.
W zwi¹zku z tym oczywiœcie przejmie na siebie
równie¿ sp³atê potencjalnych zobowi¹zañ, które
bêd¹ jeszcze nieuregulowane.

Jeœli chodzi o kwestiê pomocy publicznej, to,
skupiaj¹c siê na tej ustawie, by³o to wielokrotnie
analizowane i nie ma tutaj sprzecznoœci z prawem
europejskim, nie ma kolizji z przepisami Unii Eu-
ropejskiej. Pamiêtajmy równie¿, ¿e ta pomoc zo-
stanie udzielona zanim jednostki siê prze-
kszta³c¹. A wiêc pomoc zostanie udzielona samo-
dzielnym publicznym zak³adom opieki zdrowot-
nej, sp³ata zobowi¹zañ bêdzie natomiast obci¹¿a-
³a oczywiœcie spó³ki.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej pytañ? Jeszcze jedno pytanie,

pan senator. Potem, mam nadziejê, bêdzie ju¿
dyskusja.
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Senator Waldemar Kraska:

Panie Ministrze! Nawi¹zuj¹c do pana wypowie-
dzi: je¿eli te pieni¹dze nie zostan¹ wykorzystane,
czy one przepadn¹ z funduszy ministerstwa, czyli
przejd¹ do innych dzia³ów, czy po prostu przejd¹
na nastêpny rok?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

One s¹ zapisane w ustawie bud¿etowej i one
jakby znikn¹ dla zak³adów opieki zdrowotnej.

(SenatorWaldemarKraska:Mogê jeszcze jedno…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê. Jeszcze trzy nastêpne.
Proszê.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Ministrze, na posiedzeniu Komisji Zdro-

wia – mo¿e troszeczkê wykraczam poza ramy tej
ustawy – zada³em panu pytanie, czy coœ panu
wiadomo na temat pomocy ministerstwa dla rato-
wnictwa medycznego. Wtedy pan odpowiedzia³,
¿e pan nic o tym nie wie. Pani minister Kopacz bo-
daj¿e w lipcu obieca³a ponad 150 milionów z³ na
podwy¿ki dla pracowników tego sektora. Mamy
ju¿ praktycznie paŸdziernik, a tych pieniêdzy nikt
nie widzia³. Czy pan minister posiada dzisiaj
o tym jak¹œ wiedzê?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, Panie Ministrze.
Nie chcia³abym, ¿eby to siê przerodzi³o w dys-

kusjê miêdzy panem senatorem i panem mini-
strem, ale proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Senato-

rze! Podtrzymujê stwierdzenie, ¿e nic nie wiem
o tym, ¿eby cokolwiek zmieni³o siê w tej materii.
To znaczy, dalej ta kwota œrodków finansowych
jest przewidziana dla ratownictwa. Z tego, co
wiem, trwaj¹ prace zmierzaj¹ce do tego, aby
spróbowaæ przygotowaæ sposób jej przekazania
i od strony formalnej, i od strony wyliczenia œrod-
ków finansowych, które bêd¹ przypada³y na po-
szczególne województwa. Jest to wiêc w trakcie
przygotowywania rozwi¹zañ, które pozwol¹ te
œrodki przekazaæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo. W takim razie dziêkujê, Panie
Ministrze.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber: Dziêkujê.)

Otwieram dyskusjê.
Przypominam, ¿e przemówienie senatora w dys-

kusji nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut.
W kolejnoœci, do tej chwili, zapisali siê: pan se-

nator Waldemar Kraska, senator W³adys³aw Sido-
rowicz, senator Norbert Krajczy i senator Stani-
s³aw Bisztyga.

Zapraszam pierwszego z panów.

Senator Waldemar Kraska:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Jak pamiêtamy, w ostatnim czasie zosta³y

wprowadzone dwie ustawy, które mia³y poprawiæ
finansowanie naszej ochrony zdrowia. W 2006 r.
22 lipca wprowadzono ustawê o przekazaniu
œrodków finansowych œwiadczeniodawcom na
wzrost wynagrodzeñ. Jak pamiêtamy, dziêki te-
mu wynagrodzenia w s³u¿bie zdrowia wzros³y
o ponad 30%. Drug¹ ustaw¹, obecnie noweli-
zowan¹, by³a ustawa o pomocy publicznej i re-
strukturyzacji ZOZ z 15 kwietnia 2005 r., która
rzeczywiœcie poprawi³a kondycjê finansow¹ pub-
licznych zak³adów opieki zdrowotnej. Z kwoty,
która by³a przeznaczona na tê restrukturyzacjê,
czyli 2 miliardów 200 milionów z³, do tej pory wy-
korzystano niespe³na 2 miliardy z³. Jak wiemy,
zosta³o do wykorzystania 246 milionów z³.

I rodzi siê, Pañstwo Senatorowie, pytanie: dla-
czego rz¹d tak póŸno przedstawi³ nam nowelizacjê
tej ustawy? S³yszymy, ¿e mog¹ byæ, po pierwsze,
problemy z przyjêciem wniosków, po drugie, mo-
g¹ byæ problemy z wykorzystaniem œrodków, jakie
dostan¹ dyrektorzy. Przyjêcie zasady „kto pier-
wszy, ten lepszy”, jak myœlê, te¿ nie jest najlepsz¹
metod¹. No, ale w jakiœ sposób trzeba te œrodki
podzieliæ. I tak ministerstwo to przyjê³o.

Realizacja ustawy przekona³a nas, ¿e formu³a
samodzielnych publicznych zak³adów opieki
zdrowotnej nie do koñca siê wyczerpa³a, jak to jest
powszechnie w tej chwili forsowane. Wystarczy³o
bowiem wprowadzenie do systemu 1 miliarda
900 milionów z³, przy pewnej kontroli tych œrod-
ków i warunków ich wydania, a zobowi¹zania wy-
magalne SP ZOZ zmala³y o 3 miliardy 510 milio-
nów z³. A wiêc, mówi¹c tak troszeczkê gie³dowo,
mamy oko³o dziewiêædziesiêcioprocentowe, czyli
oœæ du¿e, przebicie.

Mog³oby siê wydawaæ, ¿e jest wszystko fajnie,
¿e ZOZ znów dostan¹ pieni¹dze, ale myœlê, ¿e je-
¿eli od 1 stycznia 2009 r. koalicja Platforma – PSL
przeforsuje zmianê przekszta³ceñ obowi¹zko-
wych i powszechnych SP ZOZ w spó³ki prawa
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handlowego i w nastêpstwie ich prywatyzacjê, to
taka udzielona pomoc bêdzie wymaga³a notyfika-
cji Unii Europejskiej. W tej chwili taka pomoc nie
mo¿e byæ udzielana spó³kom prawa handlowego.
Tak wiêc czy nie rodzi siê kolejny problem podob-
ny do problemu polskich stoczni, kiedy to zak³ady
opieki zdrowotnej, wtedy ju¿ spó³ki, lub samo-
rz¹dy bêd¹ musia³y te pieni¹dze zwracaæ? Czy nie
rodzi siê kolejny problem, który bêdzie skutkowa³
tym, ¿e wyst¹pi kolejny krach w finansowaniu
s³u¿by zdrowia? Myœlê, ¿e warto by siê by³o jesz-
cze nad tym problemem pochyliæ i dog³êbnie go
przemyœleæ.

Pani Marsza³ek, Wysoki Senacie, rodzi siê nastê-
pne pytanie. Czy my na pewno pomagamy zak³a-
dom opieki zdrowotnej? Czy przypadkiem nie jest
to, mo¿e za daleko wybiegam, przemyœlane dzia³a-
nie. Jak wiemy, SP ZOZ zostan¹ przekszta³cone
w spó³ki prawa handlowego. Zapisy ustawy okreœ-
laj¹ mo¿liwoœæ umorzenia w 70% po¿yczki pod wa-
runkiem, ¿e w ci¹gu piêciu lat zak³ad sp³aci 30%
i jest w doœæ dobrej kondycji finansowej. Zatem ko-
mu w³aœciwie umarzamy tê po¿yczkê, gdy od 1 sty-
cznia powstan¹ spó³ki prawa handlowego?

Dalej, gdy mamy w prasie zapowiedzi, ¿e szpi-
tale spó³ki bêd¹ zwolnione z podatku, a publiczne
szpitale, które siê nie przekszta³c¹ w spó³ki, stra-
c¹ kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia,
to rodzi to, jak myœlê, wiele pytañ. A odpowiedzi
nie s³yszymy.

Oczywiœcie nowelizacja tej ustawy jest potrzeb-
na i by³oby bardzo Ÿle, gdyby pieni¹dze nie zosta³y
wykorzystane, dlatego myœlê, ¿e powinniœmy
ustawê poprzeæ, ale dyskusja o przysz³oœci pol-
skiej s³u¿by zdrowia powinna byæ bardziej dog³êb-
na i bardziej powszechna. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê panu senatorowi.
Zapraszam teraz pana senatora W³adys³awa

Sidorowicza.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
PaniMarsza³ek!PanieMinistrze!WysokiSenacie!
Mamy dzisiaj podj¹æ decyzjê o wydaniu resztów-

ki pieniêdzy przeznaczonych na restrukturyzacjê
zak³adów opieki zdrowotnej. W trakcie posiedzenia
komisji najwiêksz¹ dyskusjê wzbudzi³y tutaj dwie
okolicznoœci. Pierwsza jest taka, ¿e dyrektorzy,
którzy byli zdyscyplinowani i, nara¿aj¹c siê na pro-
testy zwi¹zków zawodowych czy gasz¹c konflikty
wewn¹trz, nisko trzymaj¹c p³ace i niewiele inwe-
stuj¹c, nie zad³u¿ali siê, przy wszystkich tego typu
ruchach, przy tej ustawie równie¿, wyszli na ludzi
nie za bardzo korzystaj¹cych z koniunktury.

Druga to taka, ¿e mieliœmy grupê zak³adów,
które spe³nia³y kryteria przewidziane do wejœcia
do tej transzy po¿yczkowej, zak³adów, które siê
odd³u¿y³y, zrestrukturyzowa³y, ale popad³y w pe-
wne k³opoty i aplikowa³y o tê pulê pieniêdzy. Cho-
dzi tutaj o protest szpitali w Limanowej. Z obu te-
go typu placówek do nas, do Komisji Zdrowia, na-
p³ynê³y proœby. Przykro bêdzie powiedzieæ na-
szym kolegom, dobrym dyrektorom, ¿e w tej tran-
szy tego nie bêdzie.

Sprawa ta, proszê pañstwa, zosta³a poruszona
na posiedzeniu klubu, wróciliœmy do niej i zosta-
liœmy trochê uspokojeni. W przysz³ym roku pla-
nowane jest 2 miliardy 700 milionów z³ i nasza
Komisja Zdrowia zosta³a wrêcz poproszona, abyœ-
my tego pilnowali i ¿eby w przysz³ym roku pie-
ni¹dze dla szpitali, które siê nie zad³u¿a³y, dla
tych samorz¹dów, które wczeœniej przekszta³ci³y
swoje placówki w spó³ki, uwzglêdniæ w transzach,
jakie bêd¹ tam sz³y. To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa jest taka, ¿e chcia³bym pow¹t-
piewaj¹cym kolegom i kole¿ankom przypomnieæ,
¿e mamy dwa rodzaje administracji publicznej:
administracjê samorz¹dow¹ i rz¹dow¹. Je¿eli
stuprocentowym w³aœcicielem spó³ki prawa han-
dlowego jest samorz¹d, to de facto mamy w dal-
szym ci¹gu do czynienia z w³asnoœci¹ publiczn¹.
I obawa, ¿e nast¹pi likwidacja szpitali, nie po-
twierdza siê, dlatego ¿e wszêdzie, gdzie szpitale
istniej¹, nawet bior¹c pod uwagê u³omn¹ struk-
turê naszych powiatów, samorz¹dy walcz¹ o ich
funkcjonowanie. Rzeczywist¹ barier¹ jest wadli-
wa struktura pañstwa. Us³ugi spo³eczne wyma-
gaj¹ okreœlonej populacji, dla dwuoddzia³owego
szpitala w Europie rejon wychwytu, uzasadnia-
j¹cy istnienie izby, to jest 75–100 tysiêcy, a mamy
powiaty trzydziestotysiêczne, czterdziestotysiêcz-
ne ze szpitalami. One de facto s¹ konsekwencj¹
takiego a nie innego modelu us³ug zdrowotnych
z przesz³oœci, gdy technologie medyczne, komuni-
kacja, wymaga³y tego, ¿eby szpital by³ blisko. I to
by³o wa¿niejsze ni¿ jakoœæ serwisu. Dzisiaj struk-
tura szpitali musi wynikaæ z efektu skali. Dzisiaj
ju¿ wiemy, ¿e tomograf komputerowy powinien
byæ w szpitalu, który ma rejon stutysiêczny. Jesz-
cze parê lat temu robiliœmy znacznie wy¿sze
wskaŸniki: dwieœcie piêædziesi¹t tysiêcy. Rezo-
nans magnetyczny, proszê pañstwa, musi obs³u-
giwaæ oko³o pó³milionow¹ populacjê.

Jesteœmy w przededniu decyzji o PET. Proszê
zwróciæ uwagê, ¿e efekt ekonomizacji s³u¿by zdro-
wia wymusza zmiany strukturalne. Pytanie, czy
potrafimy w pakiecie, który przygotowujemy,
stworzyæ warunki do ewolucyjnego procesu prze-
kszta³ceñ. I wcale nie te obawy, które w tej chwili
wystêpuj¹, które s¹ najbardziej wysuwane na li-
niê frontu politycznego, na przyk³ad kwestia spó-
³ek prawa handlowego, s¹ realnym, rzeczywistym
zagro¿eniem. Wa¿ne jest pytanie, czy potrafimy
stworzyæ takie prawo, które, uwzglêdniaj¹c, ¿e
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mamy anachroniczn¹ strukturê szpitali i mamy
przekonanie, ¿e nie bêdzie zgody politycznej lo-
kalnych spo³ecznoœci na odbieranie im us³ug
zdrowotnych na ich terenie, na tworzenie czar-
nych dziur, skonsumuje dorobek Europy w tej
sprawie. Czy rzeczywiœcie potrafimy, ponad po-
dzia³ami politycznymi, dostrzec te wysi³ki, które
w jakiejœ mierze sprzyjaj¹ zdrowszemu gospoda-
rowaniu tym, co mamy, i uzyskiwaniu efektu
zdrowotnego. Najwa¿niejsze jest, ¿eby ludzie
w Polsce za swoje pieni¹dze, niezale¿nie, czy mie-
szkaj¹ w ma³ej miejscowoœci, czy blisko szpitala
wielospecjalistycznego, mieli podobny pakiet fi-
nansowany ze swoich sk³adek. I to musi przy-
œwiecaæ celom tak¿e i tej dzisiejszej bolesnej re-
strukturyzacji. Jest ma³o pieniêdzy, potrzeby s¹
znacznie wiêksze, ale pamiêtajmy, ¿e tytu³y, które
maj¹ byæ za³atwiane, s¹ ³atwe i szybkie do
spe³nienia. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

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

Senator Norbert Krajczy:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Dziêkujê panu senatorowi, szefowi mojej komi-

sji, który przed chwil¹ zabra³ g³os. Chcia³bym, ¿e-
by by³o tak, ¿e te 2 miliardy z³ bêd¹ dla jednostek,
które dobrze gospodarz¹, ale dzisiaj rzeczywistoœæ
jest trochê inna, mianowicie ta ustawa mo¿e daje
resztówkê, ale jednak daje œrodki finansowe je-
dnostkom, które by³y zad³u¿one, do których pu-
ka³ komornik. Proszê mi wierzyæ, ¿e z analizy Sto-
warzyszenia Mened¿erów Ochrony Zdrowia STO-
MOZ wymika, ¿e jednostki niby odd³u¿one znów
s¹ zad³u¿one. To nie jest tak, ¿e je odd³u¿yliœmy
na zero i ewentualnie resztówki maj¹ im jeszcze
pomóc.

Chcia³bym powiedzieæ, i to stwierdzi³ te¿ pan
minister Haber, ¿e ustawa jest potrzebna, aby za-
d³u¿one jednostki przygotowaæ do prywatyzacji.
To us³yszeliœmy i to jest potwierdzeniem pewnego
mechanizmu. Stowarzyszenie Mened¿erów
Ochrony Zdrowia, na które siê powo³ujê, to miê-
dzy innymi… Ja te¿ z tej trybuny, na pocz¹tku
obecnej kadencji Senatu, prosi³em, mówi³em, nie
tylko Ministerstwu Zdrowia, ¿e s¹ jeszcze inne
mechanizmy, nie tylko dawania, ale te¿ dzia³ania
legislacyjnego. Te mechanizmy to miêdzy innymi
wspomo¿enie, nie tylko tych zad³u¿onych jedno-
stek, poprzez to, ¿e VAT, którego nie mo¿na rozli-
czyæ, a wszystkie jednostki SP ZOZ s¹ watowca-

mi… Przyk³adowo, ¿eby pañstwu to zobrazowaæ:
dla jednostki, która ma bud¿et 50 milionów ¿³
w skali roku, podatek VAT to jest oko³o 2,5–3 mi-
liony z³. Jest te¿ brak zapisu ustawowego, który
mówi o tym, ¿e organ za³o¿ycielski, czy to jest
marsza³ek, czy starosta, nie mo¿e wydaæ œrodków
finansowych na tak zwan¹ amortyzacjê. To nastê-
pne oko³o 3 milionów z³ na dla takiej jednostki,
która jest szpitalem, powiedzmy, wielospecjali-
stycznym, ale jeszcze powiatowym.

Kolejna rzecz, o której te¿ tutaj mówi³em, jak
by³ przedstawiciel Ministerstwa Finansów, kiedy
siê okaza³o, ¿e mo¿e mo¿na, ale po co. W tak zwa-
nym rocznym sprawozdaniu bilansu, który, je¿eli
jednostka zatrudnia powy¿ej dwustu pracowni-
ków, z regu³y bada bieg³y rewident, amortyzacja
nie wp³ywa na p³ynnoœæ finansow¹ jednostki, czy-
li jednostka nie ma d³ugu, ale ta amortyzacja daje
stratê, stratê na papierze, bo de facto œrodki fi-
nansowe w tej jednostce s¹. To znów s¹ 2 milio-
ny z³, którymi de facto mo¿na obracaæ, ale dyrek-
tor jest karcony przez organ za³o¿ycielski, powie-
dzmy, marsza³ka czy starostê, dlatego ¿e na pa-
pierze wykazuje stratê.

Jest jeszcze jedna rzecz i to, byæ mo¿e, jest od-
powiedŸ na pytanie, czy s³u¿ba zdrowia w Polsce
jest dobrze, czy niedobrze zarz¹dzana. Nie zga-
dzam siê, ¿e gdyby daæ nawet najwiêksz¹ sumê
pieniêdzy, to te wszystkie pieni¹dze siê rozejd¹.
Nie. Chodzi miêdzy innymi o p³atnika za proce-
dury. Obecnie tym p³atnikiem w 90% jest Naro-
dowy Fundusz Zdrowia. Do tej pory otrzymywa-
liœmy na procedury tak zwan¹ œredni¹. Ona by³a
za punkt, by³a ró¿na nawet w zale¿noœci od regio-
nu. Ma to w jakiœ sposób urealniæ wprowadzenie
jednorodnych grup pacjentów. Rzekomo
o 10–12% wiêcej, ja wiem, przynajmniej jeœli
chodzi o zachodni¹ czêœæ Polski, ¿e w tej chwili
bêdzie wiêcej o 20%… Ma³o tego… To bêdzie do
pana ministra, chocia¿ to inny minister i prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia mówili nam, ¿e
wszystko jest dobrze. Do tej pory w gruperze na
bie¿¹co zmienia siê kodowanie, a przecie¿ jest
ju¿ koniec wrzeœnia. W tej chwili bêdziemy zno-
wu wprowadzali lipiec, ju¿ nie mówiê o sierpniu,
nie mówiê o wrzeœniu. Ca³e szczêœcie, ¿e za trzy
miesi¹ce mo¿na wzi¹æ 1/12 czy w tym przypad-
ku 1/6. Ale proszê mi wierzyæ, ¿e bêd¹ deficyty
chocia¿by przez to z³e kodowanie w gruperze,
który de facto siê zmienia.

Je¿eli chodzi o najwa¿niejsz¹ sprawê, o której
mówi³ ju¿ tutaj pan senator Sidorowicz, to chyba
idzie nie tylko o Szpital Czterdziestolecia we
Wroc³awiu, ale tak¿e o inne jednostki, nie tylko
w Dolnoœl¹skiem, ale te¿ w Opolskiem. Faktycz-
nie, s¹ jednostki, które zgodnie z tak zwan¹ usta-
w¹ 203, i nie tylko, p³aci³y swoim pracownikom,
bo uwa¿a³y, ¿e to te¿ wp³ywa na p³ynnoœæ finanso-
w¹. A teraz siê okazuje, ¿e skoro zap³aci³y, to za-
p³aci³y, trudno. Te zaœ, które mia³y zobowi¹zania,
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oczywiœcie dosta³y jeszcze pieni¹dze, nawet z Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, je¿eli z³o¿y³y tak
zwane wezwanie przeds¹dowe. Czyli i organ za³o-
¿ycielski, i zwi¹zki zawodowe, a przede wszystkim
sami pracownicy mówi¹, ¿e zak³ad za to, ¿e jest
dobrze zarz¹dzany, jest dzisiaj karany.

Panie i Panowie Senatorowie! Ja chcia³bym
z tej trybuny – a zdarzy³o mi siê te¿, ¿e wyrazi³em
swoj¹ niezbyt dobr¹ opiniê o innym ministrze –
pochwaliæ pana ministra Habera za merytorycz-
ne przygotowanie. Jestem pod wra¿eniem. Po
raz pierwszy widzia³em go na posiedzeniu komi-
sji, dzisiaj te¿… Panie Ministrze, tak trzymaæ!
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bisztyga, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie trzeba nikogo przekonywaæ, i¿ pomoc pub-

liczna jest materi¹ szalenie delikatn¹, do której
nale¿y podchodziæ z wielk¹ rozwag¹. Istotna jest
te¿ opisywana w niniejszej ustawie kwestia re-
strukturyzacji publicznych zak³adów opieki zdro-
wotnej. Nowelizacja ustawy o pomocy publicznej
i restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki
zdrowotnej wprowadza wa¿ne zmiany, szczegól-
nie w odniesieniu do terminów sk³adania wnios-
ków o udzielenie po¿yczek zak³adom opieki zdro-
wotnej przez Skarb Pañstwa. Jak ju¿ wspomnia-
³em, nikogo nie trzeba przekonywaæ, ¿e zagadnie-
nie pomocy publicznej jest niezwykle delikatn¹
materi¹ i niefachowe podejœcie do niego mo¿e
przynieœæ op³akane skutki. Przyk³adem jest za-
kwestionowanie pomocy publicznej przez insty-
tucje Unii Europejskiej, co widaæ w ostatnim cza-
sie. Dlatego tak wa¿ne jest staranne przygotowa-
nie wniosków o pomoc publiczn¹. Naprzeciw tym
oczekiwaniom wychodzi omawiana tu noweliza-
cja ustawy, proponuje bowiem dosyæ daleki ter-
min sk³adania wniosków o udzielanie po¿yczek
zak³adom opieki zdrowotnej przez Skarb Pañ-
stwa: jak wiemy, jest to 15 listopada 2008 r. Nale-
¿y podkreœliæ, ¿e do tego czasu beneficjenci po-
winni zd¹¿yæ z przygotowaniem solidnych i nie-
kwestionowanych, szczególnie pod wzglêdem for-
malnym, wniosków. Jednak¿e by przywo³any ter-
min by³ realny, nale¿y przyspieszyæ prace nad
ustaw¹ tak, by wesz³a ona w ¿ycie z dniem og³o-
szenia, co by³oby bardzo po¿¹dane zw³aszcza
z punktu widzenia potrzebuj¹cych pomocy publi-
cznej zak³adów opieki zdrowotnej.

Oczywiœcie terminy nie s¹ jedyn¹ wa¿n¹ mate-
ri¹ omawianej dziœ ustawy. SPZOZ korzystaj¹ na
udzielanych po¿yczkach, mog¹c przeznaczyæ je na
sp³atê zobowi¹zañ zak³adów wobec pracowników,
na sp³atê odsetek za zw³okê z tytu³u zobowi¹zañ
publicznoprawnych, na sp³atê zobowi¹zañ cywil-
noprawnych objêtych umow¹ restrukturyzacyjn¹
czy na sp³atê kredytów zaci¹gniêtych w celu uisz-
czenia wczeœniejszych zobowi¹zañ. Bardzo korzy-
stna dla zozów jest równie¿ mo¿liwoœæ umorzenia
im 70% po¿yczki, jeœli w ci¹gu piêciu lat sp³ac¹
30% plus odsetki od tej sumy.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Wœród przed-
stawicieli opozycji podnosz¹ siê g³osy, ¿e prze-
kszta³cenie zak³adów opieki zdrowotnej w spó³ki
prawa handlowego spowoduje koniecznoœæ ma-
sowego zwrotu pomocy publicznej, bowiem spó³ki
te, wedle prawa europejskiego, nie mog¹ otrzymy-
waæ pomocy. Nale¿y jednak zapytaæ, dlaczego od
razu przewidywaæ tak czarny scenariusz. Czy¿by
nie by³o wiary w gospodarnoœæ osób zarz¹dza-
j¹cych placówkami zdrowotnymi? Oczywiœcie
zdarzaj¹ siê przypadki opiesza³oœci i z³ego wyko-
rzystania œrodków pomocowych. Ale jasne regu³y
zwi¹zane z ustanowieniem zozów spó³kami prawa
handlowego ten stan, mam nadziejê, zmieni¹. Jak
pañstwo wiecie, od 1 stycznia 2009 r. zozy bêd¹
mia³y dwa lata na przygotowanie siê do dzia³ania
jako spó³ki prawa handlowego. Bêd¹ wiêc musia-
³y zakoñczyæ procesy restrukturyzacyjne, których
g³ówn¹ czêœci¹ bêdzie jak najszybsza sp³ata 30%
zaci¹gniêtej po¿yczki, o której mowa w ustawie.
Jest to sprawa oczywiœcie le¿¹ca w interesie
zak³adów, bowiem doprowadzi do umorzenia, jak
ju¿ mówiliœmy, 70% ich zad³u¿enia. Je¿eli jednak
w poszczególnych zak³adach zdarzy siê, ¿e proce-
sy restrukturyzacyjne siê nie zakoñcz¹, wówczas
nale¿y wprowadziæ przepisy o nastêpstwie praw-
nym spó³ki bêd¹cej nastêpc¹ SPZOZ. Jest zaœ
oczywiste, ¿e o dalszym losie zak³adów po re-
strukturyzacji bêdzie mo¿na mówiæ wtedy, gdy
proces ten zostanie w ogóle wdro¿ony.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Niniejsza usta-
wa to kolejny, zbawczy wprost zastrzyk finansowy
dla zak³adów opieki zdrowotnej. Nie jest to jednak
zastrzyk przeznaczony na zmarnotrawienie czy
przejedzenie, jak to siê ju¿ dzia³o w przypadku
wielu po¿yczek udzielanych tym zak³adom przez
Skarb Pañstwa w minionych latach. Intratne za-
sady umorzenia czêœci kredytu s¹, w moim prze-
konaniu, na tyle atrakcyjne, by zachêciæ osoby
rz¹dz¹ce zozami do dzia³añ przedsiêbiorczych
i nauczyæ je ich. Czasu zosta³o niewiele, dlatego
gor¹co rekomendujê Wysokiej Izbie przyjêcie pro-
ponowanej nowelizacji. Bardzo siê cieszê, ¿e mogê
siê do³¹czyæ do podziêkowañ sk³adanych na rêce
pana ministra Habera i jego s³u¿b i ¿yczyæ im wy-
trwa³oœci we wdra¿aniu reformy, a kolegom z PiS
¿yczê czêstszych wyst¹pieñ w podobnym duchu
z tej trybuny. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Po tym pozytywnym akcencie informujê, ¿e li-

sta mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Nie zosta³y z³o¿one ¿adne wnioski legislacyjne.

W zwi¹zku z tym informujê, ¿e g³osowanie w spra-
wie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia Senatu.

W tej chwili poproszê o komunikaty. Nie ma ¿a-
dnych komunikatów…

(Senator Sekretarz Przemys³aw B³aszczyk:
S¹, s¹.)

Proszê bardzo.

Senator Sekretarz
Przemys³aw B³aszczyk:
Mamy piêæ komunikatów.
Pierwszy komunikat. Wspólne powiedzenie Ko-

misji Gospodarki Narodowej, Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji Ustawodawczej
w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym odbêdzie siê bezpoœrednio po og³oszeniu
przerwy w obradach w sali nr 182. Nastêpnie Ko-
misja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Usta-
wodawcza rozpatrz¹ wnioski do projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
ustawy o transporcie drogowym.

Komunikat drugi. Wspólne posiedzenie Komi-
sji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
w sprawie rozpatrzenia wniosku do ustawy
o zmianie ustawy o zasadach przekazywania za-
k³adowych budynków mieszkalnych przez
przedsiêbiorstwa pañstwowe odbêdzie siê piêt-
naœcie minut po og³oszeniu przerwy w obradach
w sali nr 182.

Komunikat trzeci. Po zakoñczeniu wspólnego
posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej, Ko-
misji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji
Ustawodawczej w sprawie rozpatrzenia wniosków
do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ruchu drogowym oraz po zakoñczeniu wspólne-
go posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej
i Komisji Ustawodawczej w sprawie rozpatrzenia
wniosków do projektu ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transpor-
cie drogowym w sali nr 176 odbêdzie siê posiedze-
nie Komisji Ustawodawczej, na którym bêd¹ roz-
patrywane wnioski Trybuna³u Konstytucyjnego.

Komunikat czwarty, pani marsza³ek Krystyny
Bochenek. Senacka dru¿yna pi³karska zaprasza
wszystkie panie i wszystkich panów senatorów
na mecz charytatywny Senat kontra senat,
w którym nasza dru¿yna zmierzy siê na murawie
stadionu z przedstawicielami senatów polskich

uczelni wy¿szych. Dochód z meczu przeznaczony
zostanie na wsparcie fundacji „Akogo?” pani Ewy
B³aszczyk. Spotkanie odbêdzie siê 4 paŸdzierni-
ka, w sobotê, o godzinie 15.30 na legendarnym
stadionie Górnika Zabrze. Liczymy, ¿e osoby nie-
graj¹ce, nasze kole¿anki i nasi koledzy, bêd¹
nam kibicowaæ. Serdecznie zapraszamy. Szcze-
gó³owe informacje i zaproszenia mo¿na uzyskaæ
w sekretariacie pani wicemarsza³ek Senatu Kry-
styny Bochenek, pokój nr 224, telefon 694-94-46
lub 694-94-47.

Komunikat pi¹ty. Po wczorajszym treningu
pi³ki no¿nej ktoœ z pañstwa zostawi³ czerwone
spodenki firmy Adidas (Weso³oœæ na sali). Spo-
denki do odbioru w pokoju nr 242, klub Platformy
Obywatelskiej. Ten komunikat zg³osi³ pan sena-
tor Szewiñski. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, dwie godziny nam wystarcz¹,

wiêc proponujê przerwê do godziny 16.00.
Dziêkujê bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 50

do godziny 16 minut 04)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê uprzejmie pañstwa senatorów o zajmo-
wanie miejsc.

Panie iPanowieSenatorowie,wznawiamobrady.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

osiemnastego porz¹dku obrad: zmiany w sk³a-
dzie komisji senackich.

Przypominam, ¿e wniosek Komisji Regulami-
nowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie
zawarty jest w druku nr 253.

Proszê uprzejmie sprawozdawcê Komisji Regu-
laminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana se-
natora Piotra Zientarskiego, o przedstawienie
wniosku komisji.

Proszê o zajêcie miejsc.
Bardzo przepraszam, Panie Senatorze, mo-

mencik.
Czy mogê prosiæ uprzejmie senatora Bendera,

¿eby zaj¹³ swoje miejsce, abyœmy ju¿ mogli rozpo-
cz¹æ… Proszê bardzo. Poczekamy, a¿ pan senator
Bender spocznie. Dziêkujê.

Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich, na podstawie art. 14 ust. 1
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Regulaminu Senatu, przedstawiam nastêpuj¹cy
projekt uchwa³y.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje sena-
tora Paw³a Klimowicza z Komisji Spraw Emigracji
i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ oraz wybiera
pana senatora Paw³a Klimowicza do Komisji
Spraw Zagranicznych”. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zabraæ g³os w tej

sprawie? Nie widzê chêtnych.
Przystêpujemy zatem do g³osowania nad

przedstawionym przez Komisjê Regulaminow¹,
Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwa³y
w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich.

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

przedstawionego projektu uchwa³y?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 84 obecnych senatorów 81 g³osowa³o za, 1 –

przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 1)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie zmian w sk³adzie
komisji senackich.

Powracamy do rozpatrywania punktu pier-
wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ak-
tach stanu cywilnego oraz ustawy o op³acie skar-
bowej.

Przypominam, ¿e Komisja Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi³a o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek. Jest to druk nr 248A.

Przystêpujemy do g³osowania nad projektem
uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem projektu

uchwa³y?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 83 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za, wszyscy wyrazili zgodê. (G³osowanie nr 2)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz
ustawy o op³acie skarbowej.

Szanowni Pañstwo, powracamy do rozpatry-
wania punktu drugiego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska, która
ustosunkowa³a siê do przedstawionych w trakcie
debaty wniosków i przygotowa³a sprawozdanie.
Przedstawi je senator Micha³ Wojtczak.

Proszê.
(Senator Czes³aw Ryszka: Specjalista od

œció³ki leœnej.)

Senator Micha³ Wojtczak:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Podczas debaty w dniu wczorajszym zg³oszono

do omawianej ustawy dziewiêæ wniosków o cha-
rakterze legislacyjnym. Wszystkie one s¹ zawarte
w sprawozdaniu, nie bêdê ich omawia³. Komisja
w dniu wczorajszym rozpatrzy³a wszystkie po-
prawki. Opinia o tych poprawkach równie¿ zosta-
³a zawarta w sprawozdaniu.

Mam tylko propozycjê, aby nad czêœci¹ po-
prawek g³osowaæ ³¹cznie, poniewa¿ maj¹ one
charakter legislacyjny. Je¿eli mo¿na, Pani Mar-
sza³ek, proponowa³bym, aby nastêpuj¹ce po-
prawki…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Pañstwo

Senatorowie, proszê s³uchaæ, bo komunikat, któ-
ry przekazuje w tej chwili pan senator sprawo-
zdawca, jest bardzo wa¿ny.)

Bardzo wa¿ny i, jak myœlê, u³atwiaj¹cy g³oso-
wanie.

Mam propozycjê, ¿eby g³osowaæ ³¹cznie nad
nastêpuj¹cymi poprawkami: pierwsz¹, drug¹,
trzeci¹, czwart¹, szóst¹, siódm¹, ósm¹, dwudzie-
st¹ czwart¹, dwudziest¹ pi¹t¹, dwudziest¹ szó-
st¹, dwudziest¹ siódm¹, dwudziest¹ ósm¹, dwu-
dziest¹ dziewi¹t¹, trzydziest¹ pierwsz¹, trzydzie-
st¹ drug¹, trzydziest¹ trzeci¹, trzydziest¹ czwar-
t¹, trzydziest¹ pi¹t¹ i trzydziest¹ szóst¹. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Proszê teraz uprzejmie sprawozdawcê mniej-

szoœci komisji, pana senatora Wojciecha Skurkie-
wicza, o przedstawienie wniosków mniejszoœci
komisji.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Jeœli pani pozwoli, z miejsca chcia³bym tylko

powiedzieæ, ¿e ze wzglêdu na proœbê pana senato-
ra Jurcewicza nie bêdê siê wypowiada³ w tej spra-
wie, jako ¿e to nie ma sensu.

18. posiedzenie Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r.
128 G³osowania

(senator P. Zientarski)



Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os?
(Rozmowy na sali) (Oklaski)
W trakcie dyskusji zg³osili swoje wnioski pano-

wie senatorowie Skurkiewicz, Wojciechowski,
Andrzejewski. Nikt nie chce przedstawiæ teraz
swojego stanowiska.

W pierwszej kolejnoœci, Szanowni Pañstwo, zo-
stan¹ przeprowadzone g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami, a nastêpnie nad podjêciem
uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.

Przypominam raz jeszcze, ¿e by³a propozy-
cja, aby – jeœli nie bêdzie sprzeciwu – nad po-
prawkami: pierwsz¹, drug¹, trzeci¹, czwart¹,
szóst¹, siódm¹, ósm¹, dwudziest¹ czwart¹,
dwudziest¹ pi¹t¹, dwudziest¹ szóst¹, dwudzie-
st¹ siódm¹, dwudziest¹ ósm¹, dwudziest¹
dziewi¹t¹, trzydziest¹ pierwsz¹, trzydziest¹
drug¹, trzydziest¹ trzeci¹, trzydziest¹ czwart¹,
trzydziest¹ pi¹t¹ i trzydziest¹ szóst¹, g³osowaæ
³¹cznie.

Czy nikt nie zg³asza sprzeciwu? Nie s³yszê
sprzeciwu.

W zwi¹zku z tym, przypominam pañstwu, g³o-
sujemy ³¹cznie nad poprawkami wymienionymi
przeze mnie.

Poprawka pierwsza zmierza do zastosowania
prawid³owej techniki legislacyjnej…

(G³os z sali: Ju¿ nie trzeba czytaæ.)
Nie bêdê czyta³a w takim razie. Pañstwo maj¹ to

w dokumentach.
Proszê uprzejmie o naciœniêcie przycisku obec-

noœci.
Przystêpujemy do g³osowania.
Kto jest za tymi poprawkami?
Kto jest przeciwny?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Proszê o podanie wyników.
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 3)
Wobec tego poprawki zosta³y przyjête.
W tej chwili g³osujemy nad poprawk¹ pi¹t¹.

Poprawka pi¹ta zmierza do tego, aby projekty
planów urz¹dzenia lasu, uproszczonych pla-
nów urz¹dzenia lasu i zalecenia wynikaj¹ce
z inwentaryzacji stanu lasu w czêœci dotycz¹cej
otuliny parku narodowego lub otuliny rezerwa-
tu przyrody wymaga³y zaopiniowania odpowie-
dnio przez dyrektora parku narodowego lub re-
gionalnego dyrektora ochrony œrodowiska,
a nie, jak to wynika z ustawy, uzgodnienia z ty-
mi podmiotami.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszêuprzejmieopodaniewynikówg³osowania.
Na 83 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za, 49

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 4)

Poprawka zosta³a odrzucona.
W tej chwili przechodzimy do poprawki dzie-

wi¹tej. Ta poprawka wyklucza g³osowanie nad
poprawk¹ dziesi¹t¹. Poprawka dziewi¹ta zmie-
nia przewidziane w rozpatrywanej ustawie zasa-
dy nadzoru nad obszarem Natura 2000, wskazu-
j¹c miêdzy innymi, ¿e nadzór nad tym obszarem
sprawowaæ bêdzie w³aœciciel lub zarz¹dca domi-
nuj¹cy pod wzglêdem nadzorowanej powierzchni
obszaru. Ponadto poprawka formu³uje przepisy
dotycz¹ce monitoringu stanu przyrody oraz two-
rzenia i wykonywania planów zagospodarowania
obszaru Natura 2000.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o podanie wyników.
Na 85 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za, 50

by³o przeciwnego zdania. (G³osowanie nr 5)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Przechodzimy do poprawki dziesi¹tej. Po-

prawka zmierza do tego, aby nadzór nad obsza-
rem Natura 2000 lub proponowanym obszarem
maj¹cym znaczenie dla Wspólnoty sprawowa³,
w przypadku, je¿eli obszar ten obejmuje teren
bêd¹cy w zarz¹dzie Pañstwowego Gospodarstwa
Leœnego „Lasy Pañstwowe”, dyrektor regionalnej
dyrekcji Lasów Pañstwowych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników.
Na 85 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za, 49

by³o przeciwnego zdania, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 6)

A wiêc poprawka zosta³a przyjêta…
(Poruszenie na sali)
(SenatorRyszardBender:Dobrze,dobrze,dobrze.)
(Senator Czes³aw Ryszka: Wyrzuc¹ pani¹

z Platformy.)
Przepraszam bardzo, przepraszam, poprawka

zosta³a odrzucona. Mówimy o poprawce dzie-
si¹tej – odrzucona.

Poprawka jedenasta eliminuje z ustawy
o ochronie przyrody przepisy okreœlaj¹ce dotych-
czas procedurê wyznaczania obszaru Natura
2000 oraz tryb ustanawiania planu ochrony dla
tego obszaru. Poprawka skutkuje tym, ¿e w usta-
wie o ochronie przyrody po nowelizacji nie znajd¹
siê przepisy dotycz¹ce procedury ustanawiania
dla obszaru Natura 2000 planu zadañ ochron-
nych oraz planu ochrony.
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Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 86 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za, 51

– przeciw, nikt siê nie wstrzyma³ od g³osu. (G³oso-
wanie nr 7)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwunasta wskazuje, ¿e sprawuj¹cy

nadzór nad obszarem Natura 2000 bêdzie obo-
wi¹zany sporz¹dziæ plan zadañ ochronnych na
okres dziesiêciu lat, a tak¿e okreœla, ¿e pierwszy
projekt sporz¹dza siê w terminie szeœciu lat od
dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisjê Euro-
pejsk¹ jako obszaru maj¹cego znaczenie dla
Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia obszaru spe-
cjalnej ochrony ptaków.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.Proszêopodaniewynikówg³osowania.
Na 87 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za, 3

by³o przeciwnego zdania, 1 wstrzyma³ siê od g³o-
su. (G³osowanie nr 8)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzynasta ma charakter redakcyjny.
Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem?
Kto jest przeciwnego zdania?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Bardzo proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów 76 g³osowa³o za, 2

by³o przeciwnego zdania, 9 wstrzyma³o siê od g³o-
su. (G³osowanie nr 9)

Poprawka zosta³a przyjêta.
(G³os z sali: Teraz piêtnasta.)
Poprawka piêtnasta zmierza do zapewnienia

konsekwencji terminologicznej w zakresie sposo-
bu okreœlania podmiotu, który sporz¹dza projekt
planu ochrony.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Wyniki: na 86 obecnych senatorów wszyscy

g³osowali za. (G³osowanie nr 10)
Poprawka piêtnasta zosta³a przyjêta.
Teraz poprawka szesnasta. Poprawka ta elimi-

nuje zbêdne przepisy okreœlaj¹ce formê i tryb od-
mowy ustanowienia planu zadañ ochronnych
oraz planu ochrony.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za jej przyjêciem?
Kto jest przeciwnego zdania?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Dziêkujê.Proszêopodaniewynikówg³osowania.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 11)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siedemnasta zmierza do wyelimino-

wania w¹tpliwoœci interpretacyjnych w zakresie
procedury uzgadniania planu zadañ ochronnych
z dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Pañ-
stwowych.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.Proszêopodaniewynikówg³osowania.
Na 87 obecnych senatorów 85 wypowiedzia³o

siê na tak, 2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 12)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka osiemnasta zmierza do zapewnienia

zgodnoœci z konstytucj¹ trybu ustanawiania planu
zadañ ochronnych dla obszaru Natura 2000 po³o-
¿onegona tereniewiêcejni¿ jednegowojewództwa.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za poprawk¹?
Kto jest przeciwnego zdania?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 13)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewiêtnasta ma na celu zapewnie-

nie mo¿liwoœci udzia³u spo³eczeñstwa w pracach
nad zmian¹ planu zadañ ochronnych.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem poprawki?
Kto jest przeciwnego zdania?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 14)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta rozszerza katalog przy-

padków, w których nie sporz¹dza siê planu zadañ
ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub jego
czêœci, wskazuj¹c, ¿e planu takiego nie bêdzie siê
sporz¹dza³o dla obszaru pokrywaj¹cego siê w ca-
³oœci lub w czêœci z obszarem nadleœnictwa, dla
którego zatwierdzono plan urz¹dzenia lasu
spe³niaj¹cy okreœlone w ustawie warunki.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest zdania przeciwnego?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Oto wyniki: na 87 obecnych senatorów 37 g³o-

sowa³o za, 49 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 15)

Poprawka dwudziesta zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta pierwsza zmierza do te-

go, aby projekt planu ochrony dla obszaru Natura
2000 lub jego czêœci wymaga³ nie zaopiniowania,
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ale uzgodnienia z dyrektorem regionalnej dyrekcji
Lasów Pañstwowych, je¿eli obszar Natura 2000
obejmuje obszar zarz¹dzany przez Pañstwowe
Gospodarstwo Leœne „Lasy Pañstwowe”.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê uprzejmie. Proszê o podanie wyników.
Na 87 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za, 50

– przeciw. (G³osowanie nr 16)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta druga przewiduje, ¿e plan

urz¹dzenia lasów dla nadleœnictwa po³o¿onego
w granicach obszaru Natura 2000, uwzglêdniaj¹cy
okreœlony w ustawie zakres, stawaæ siê bêdzie pla-
nem ochrony dla tej czêœci obszaru Natura 2000.

Proszê, przycisk obecnoœci.
(G³os z sali: Za, za.)
(Senator Ryszard Bender: Razem z PO.)
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o podanie wyników.
Na 87 obecnych senatorów 76 g³osowa³o za, 9

by³o przeciwnego zdania, 2 wstrzyma³o siê od g³o-
su. (G³osowanie nr 17)

Poprawka zosta³a przyjêta.
To by³a poprawka dwudziesta druga, tak?
Poprawka dwudziesta trzecia zmierza do je-

dnoznacznego wskazania…
(Rozmowy na sali)
Poprawka dwudziesta trzecia zmierza do jedno-

znacznego wskazania, ¿e miejscowy leœniczy wy-
konuje samodzielnie zadania w zakresie ochrony
przyrody na terenie zarz¹dzanym przez Pañstwo-
we Gospodarstwo Leœne „Lasy Pañstwowe” po za-
pewnieniu œrodków finansowych na ten cel.

G³osujemy teraz nad poprawk¹ dwudziest¹
trzeci¹.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem poprawki?
Kto jest przeciwnego zdania?
(Senator Tadeusz Skorupa: Przeciw.)
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Senator Ryszard Bender: Wszyscy.)
Dziêkujê bardzo. Proszê o podanie wyników.
Na 85 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 47

by³o przeciwnego zdania, 1 wstrzyma³ siê od g³o-
su, 1 nie g³osowa³.* (G³osowanie nr 18)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Przechodzimy teraz do poprawki trzydziestej,

która koryguje b³êdne odes³anie.
Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem poprawki?

Kto jest zdania przeciwnego?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowanie trwa.
Wszyscy g³osowali. Dziêkujê bardzo.
Na 87 obecnych senatorów 87 opowiedzia³o siê

za. (G³osowanie nr 19)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta siódma zmierza do tego,

aby ustawa wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 2009 r.,
a nie 15 listopada bie¿¹cego roku.

Proszê uprzejmie, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest zdania przeciwnego?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.Proszêopodaniewynikówg³osowania.
Na 87 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 49

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³**. (G³osowanie nr 20)

Poprawka zosta³a odrzucona.
W tej chwili przeprowadziliœmy g³osowania nad

wszystkimi poprawkami, w zwi¹zku z tym przystê-
pujemy do g³osowania nad podjêciem uchwa³y
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
przyrody oraz niektórych innych ustaw w ca³oœci,
ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

uchwa³y?
Kto jest zdania przeciwnego?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 87 obecnych senatorów 51 g³osowa³o za, 3

by³o przeciwnego zdania, 33 wstrzyma³o siê od
g³osu. (G³osowanie nr 21)

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz nie-
których innych ustaw.

W zwi¹zku z podjêt¹ uchwa³¹ przypominam se-
natorowi sprawozdawcy o obowi¹zku reprezento-
wania Senatu w toku rozpatrywania uchwa³ Se-
natu przez komisje sejmowe.

Panie i Panowie Senatorowie, powracamy do
rozpatrywania punktu trzeciego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o udo-
stêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochro-
nie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowis-
ka oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko.

Podczas przerwy w obradach odby³o siê posie-
dzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska.
Sprawozdanie z przebiegu prac przedstawi sena-
tor Micha³ Wojtczak.

Senator Micha³ Wojtczak:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Podczas debaty w dniu wczorajszym do oma-

wianej ustawy zg³oszono dwadzieœcia cztery po-
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prawki. Komisja rozpatrzy³a je wczoraj; s¹ omó-
wione i zapisane w sprawozdaniu. Poprawki, któ-
re komisja rekomenduje przyj¹æ, równie¿ s¹ wy-
mienione. Do ustawy zg³oszono tak¿e wnioski
mniejszoœci.

Ponawiam propozycjê pani marsza³ek, aby
znaczn¹ czêœæ poprawek przeg³osowaæ ³¹cznie.
Pozwolê sobie wymieniæ te, w przypadku których
prosi³bym o g³osowanie ³¹czne. S¹ to poprawki:
pierwsza, druga, trzecia, czwarta, pi¹ta, szósta,
czternasta, siedemnasta, dwudziesta pierwsza,
dwudziesta czwarta, dwudziesta szósta, trzydzie-
sta, trzydziesta pierwsza, trzydziesta pi¹ta, trzy-
dziesta szósta, trzydziesta siódma, trzydziesta ós-
ma, czterdziesta druga, czterdziesta szósta, czter-
dziesta siódma, czterdziesta ósma, czterdziesta
dziewi¹ta, piêædziesi¹ta, piêædziesi¹ta pierwsza,
piêædziesi¹ta druga, piêædziesi¹ta czwarta, piêæ-
dziesi¹ta pi¹ta, piêædziesi¹ta szósta, szeœædzie-
si¹ta pierwsza i szeœædziesi¹ta druga. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Teraz proszê o zabranie g³osu pana senatora

Skurkiewicza, sprawozdawcê mniejszoœci komisji.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Dziêkujê, Pani

Marsza³ek. W tym przypadku, maj¹c na wzglê-
dzie dobro rodzin senatorów, którzy musz¹ je-
chaæ do domu, nie bêdê zabiera³ g³osu. Dziêkujê
bardzo.)

Dziêkujê. (Oklaski)
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os? Przypomnê, ¿e mog¹ to uczyniæ: se-
nator Piotr G³owski, senator Wojciech Skurkie-
wicz, senator Jerzy Chróœcikowski, senator Piotr
£ukasz Andrzejewski. Nie ma chêtnych.

Za moment bêdziemy g³osowaæ nad przedsta-
wionymi poprawkami.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-
ne g³osowania nad poprawkami, a nastêpnie nad
podjêciem uchwa³y w ca³oœci.

Przypominam, ¿e pan senator sprawozdawca
proponowa³, aby przeg³osowaæ ³¹cznie wiele po-
prawek. Nie bêdê w tej chwili czyta³a ich nume-
rów. Pañstwo je maj¹ przed sob¹.

Czy ktoœ jest przeciwnego zdania? ¯eby nie
g³osowaæ en bloc. Nikt. W zwi¹zku z tym rozu-
miem, ¿e wyrazili pañstwo senatorowie akcep-
tacjê dla tego, co przedstawi³ pan senator spra-
wozdawca.

Poprawka pierwsza ma charakter precyzuj¹cy.
Kto z pañstwa senatorów jest…? Aha, czyli wy-

mienione w dokumencie poprawki.
Kto z pañstwa senatorów jest za tym, aby prze-

g³osowaæ te poprawki razem, ju¿ wiemy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest zdania przeciwnego?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za, 1

wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 22)
W zwi¹zku z tym poprawki zosta³y zaakcepto-

wane, przyjête.
G³osujemy teraz nad poprawk¹ siódm¹. Ma

ona na celu zapewnienie zgodnoœci z przepisami
unijnymi w myœl, których spo³eczeñstwo powin-
no byæ informowane o fakcie, ¿e przedsiêwziêcie
poddane jest procedurze oceny wp³ywu na œro-
dowisko.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 88 obecnych senatorów 55 g³osowa³o za, 4 –

przeciw, 28 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³*. (G³osowanie nr 23)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma zmierza do wyeliminowania

z ustawy przepisów dotycz¹cych uprawnieñ orga-
nizacji ekologicznych.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników.
Na 89 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za, 50

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 24)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Teraz poprawka dziewi¹ta, która ma charakter

redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciwnego zdania?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Bardzo proszê o zakoñczenie g³osowania.
Na 90 obecnych senatorów 76 g³osowa³o za, 14

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 25)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta eliminuje z ustawy prze-

pisy dotycz¹ce mo¿liwoœci powo³ywania orga-
nów spo³ecznej kontroli ochrony œrodowiska
oraz udzielania pomocy organizacjom ekologi-
cznym.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
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Na 91 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za, 52
by³o przeciwnego zdania, 1 wstrzyma³ siê od g³o-
su. (G³osowanie nr 26)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka jedenasta ma na celu ograniczenie

terenu, do obszaru jednej gminy, jakiego doty-
cz¹ projekty dokumentów, w przypadku któ-
rych bêdzie mo¿liwe odst¹pienie od przeprowa-
dzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na
œrodowisko.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Akceptacja – przycisk „za”.
Negacja – przycisk „przeciw”.
Wstrzymanie siê od g³osu – przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê bardzo o podanie wyników g³osowania.
Na 90 obecnych senatorów 56 g³osowa³o za,

2 – przeciw, 32 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 27)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta. Dodaje ona do ustawy

przepis obliguj¹cy organ do podania do publicz-
nej wiadomoœci, bez zbêdnej zw³oki, informacji
o odst¹pieniu od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddzia³ywania na œrodowisko.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê uprzejmie. Proszê o podanie wyników.
Na 90 obecnych senatorów 56 g³osowa³o za,

nikt nie by³ przeciwnego zdania, 34 wstrzyma³o
siê od g³osu. (G³osowanie nr 28)

Poprawka dwunasta zosta³a przyjêta.
Poprawka trzynastauœciœlabrzmienieprzepisu.
Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê uprzejmie.
Oto wyniki: na 90 obecnych senatorów 59

g³osowa³o za, nikt nie wypowiedzia³ siê prze-
ciw, 31 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 29)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki piêtnast¹ i dwudziest¹ nale¿y prze-

g³osowaæ ³¹cznie. Zmierzaj¹ one do tego, aby cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz in-
tegralnoœæ tego obszaru by³y brane pod uwagê
przy sporz¹dzaniu prognozy oddzia³ywania na
œrodowisko oraz raportu o oddzia³ywaniu przed-
siêwziêcia na œrodowisko.

Przeg³osujemy ³¹cznie.
Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest zdania przeciwnego?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.

Na 90 obecnych senatorów 55 g³osowa³o za,
nikt nie by³ przeciw, 35 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 30)

Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka szesnasta ma na celu uzupe³nienie

podsumowania o brakuj¹ce elementy, to jest
o uzasadnienie wyboru przyjêtego dokumentu
w odniesieniu do rozpatrywanych rozwi¹zañ al-
ternatywnych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem poprawki?
Kto jest przeciwnego zdania?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Koñczymy g³osowanie, podajemy wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 54 – za, nikt nie by³

przeciw, 36 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 31)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki osiemnast¹, dwudziest¹ pi¹t¹ i dwu-

dziest¹ ósm¹ nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. Maj¹ one
charakter precyzuj¹cy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 58 – za, 31 wstrzy-

ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 32)
Poprawki zosta³y przyjête.
Przed chwil¹ g³osowaliœmy… Bardzo przepra-

szam, teraz bêdzie poprawka dziewiêtnasta. Ma
ona na celu dookreœlenie zakresu raportu o od-
dzia³ywaniu na œrodowisko poprzez doprecyzo-
wanie, ¿e raport ten powinien zawieraæ tak¿e opis
elementów œrodowiska objêtych ochron¹ na pod-
stawie ustawy o ochronie przyrody.

Pañstwo Senatorowie, proszê o naciœniêcie
przycisku obecnoœci.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê serdecznie.
Na 89 obecnych senatorów 54 – za, nikt nie by³

przeciw, 35 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 33)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawk¹ dwudziest¹ g³osowaliœmy ³¹cz-

nie z poprawk¹ piêtnast¹.
Poprawka dwudziesta druga ma na celu wpro-

wadzenie obowi¹zku podania do publicznej wia-
domoœci informacji o wydawanych przez organ
decyzjach.

Przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa, pañ i panów senatorów jest za

przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciwnego zdania?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
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Proszê o podanie wyników.
Na 90 obecnych senatorów 54 – za, nikt nie by³

przeciw, 36 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 34)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami dwudziest¹ trzeci¹, trzydzie-

st¹ drug¹ i szeœædziesi¹t¹ trzeci¹ g³osujemy ³¹cz-
nie. Poprawki dwudziesta trzecia i trzydziesta dru-
ga zmierzaj¹ do tego, aby do procesu uzgodnienia
przedsiêwziêcia mog¹cego znacz¹co oddzia³ywaæ
na œrodowisko, zostali w³¹czeni marsza³kowie wo-
jewództw. Poprawka szeœædziesi¹ta trzecia jest ich
konsekwencj¹ i zmierza do tego, aby akta to-
cz¹cych siê postêpowañ administracyjnych doty-
cz¹cych uzgodnieñ pozosta³y w dyspozycji mar-
sza³ków województw i nie by³y przekazywane do
regionalnych dyrektorów ochrony œrodowiska.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa, pañ i panów senatorów jest za?
Kto jest przeciwnego zdania?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników.
Na 90 obecnych senatorów 36 – za, 53 – prze-

ciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 35)
Poprawki zosta³y odrzucone.
G³osujemy teraz nad poprawk¹ dwudziest¹

siódm¹. Poprawka dwudziesta siódma wprowa-
dza jako obligatoryjny element decyzji o œrodowis-
kowych uwarunkowaniach, obowi¹zek zapobie-
gania, ograniczania oraz monitorowania oddzia-
³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko. Popraw-
ka dwudziesta dziewi¹ta jest jej konsekwencj¹.

Przycisk obecnoœci.
Kto wyra¿a akceptacjê?
Kto jest przeciwnego zdania?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 90 obecnych senatorów 54 – za, nikt nie by³

przeciw, 36 senatorów wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 36)

W zwi¹zku z czym poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka dwudziesta ósma zosta³a ju¿ przeg³o-

sowana ³¹cznie z osiemnast¹ i dwudziest¹ pi¹t¹.
Poprawka dwudziesta dziewi¹ta by³a przeg³o-

sowana ³¹cznie z poprawk¹ dwudziest¹ siódm¹.
Trzydziesta czwarta…
(G³osy z sali: Trzydziesta trzecia.)
Trzydziesta druga… momencik, przepra-

szam… by³a przeg³osowana ³¹cznie z dwudziest¹
trzeci¹ i szeœædziesi¹t¹ trzeci¹.

Teraz poprawka trzydziesta trzecia. Wprowa-
dza ona obowi¹zek stwierdzenia koniecznoœci wy-
konania kompensacji przyrodniczej, a tak¿e obo-
wi¹zek zapobiegania, ograniczania oraz monito-
rowania oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodo-
wisko jako obligatoryjne elementy decyzji o po-
zwoleniu na budowê, o zatwierdzeniu projektu

budowlanego, o pozwoleniu na wznowienie robót
budowlanych oraz o zezwoleniu na realizacjê in-
westycji drogowej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciwnego zdania?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê o podanie wyników.
Na 90 obecnych senatorów 55 – za, nikt nie by³

przeciw, 35 senatorów wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 37)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta czwarta wprowadza obo-

wi¹zek stwierdzenia koniecznoœci wykonania
kompensacji przyrodniczej, a tak¿e obowi¹zek za-
pobiegania, ograniczania oraz monitorowania od-
dzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko jako
obligatoryjne elementy decyzji wymaganej przed
rozpoczêciem realizacji przedsiêwziêcia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa, pañ i panów senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzymuje od g³osu?
Dziêkujê uprzejmie.
Na 89 obecnych senatorów 53 – za, nikt nie by³

przeciw, 36 senatorów wstrzyma³o od g³osu. (G³o-
sowanie nr 38)

Poprawka trzydziesta czwarta zosta³a przez
pañstwa przyjêta.

Poprawki trzydziest¹ dziewi¹t¹ i czterdziest¹
pierwsz¹ nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. Uzupe³niaj¹
one zakres kompetencji generalnego dyrektora
oraz regionalnych dyrektorów ochrony œrodowis-
ka o wspó³pracê z Lasami Pañstwowymi.

G³osujemy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Podajê wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 36 – za, 53 – prze-

ciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³o-
sowanie nr 39)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka czterdziesta uzupe³nia katalog kie-

runków studiów wy¿szych, których dyplom
ukoñczenia powinien posiadaæ regionalny kon-
serwator przyrody.

G³osujemy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 90 obecnych senatorów 56 – za, 1 – przeciw,

32 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³o-
sowanie nr 40)

Poprawka zosta³a przyjêta.
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Poprawka czterdziesta pierwsza by³a przeg³o-
sowana ³¹cznie z poprawk¹ trzydziest¹ dziewi¹t¹.

Poprawka czterdziesta trzecia ma na celu
uzupe³nienie ustawy o przepisy dotycz¹ce za-
sad odpowiedzialnoœci za naruszenie norm
ustawowych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa, pañ i panów senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê uprzejmie.
Podajê wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 39 – za, 51 – prze-

ciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 41)
Poprawkaczterdziesta trzeciazosta³aodrzucona.
Szanowni Pañstwo, przyjêcie poprawki czter-

dziestej czwartej wykluczy g³osowanie nad po-
prawk¹ czterdziest¹ pi¹t¹. Poprawka czterdziesta
czwarta zmierza do tego, aby dyrektor regionalnej
dyrekcji Lasów Pañstwowych wykonywa³ zadania
poza terenem swojego dzia³ania na podstawie de-
cyzji generalnego dyrektora ochrony œrodowiska
oraz po zapewnieniu œrodków finansowych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Oto wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 35 – za, 55 – prze-

ciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 42)
W zwi¹zku z tym, ¿e poprawka zosta³a odrzuco-

na, g³osujemy teraz nad poprawk¹ czterdziest¹
pi¹t¹, która ma na celu wprowadzenie do ustawy
terminologii zgodnej z nazewnictwem zastosowa-
nym w ustawie o lasach.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Oto wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 57 – za, 4 – przeciw,

30 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 43)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Teraz przechodzimy do poprawki piêædziesi¹tej

trzeciej. Poprawka ta ma na celu uzupe³nienie
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym o przepis, zgodnie z którym do publicz-
nego wgl¹du bêdzie wyk³adany nie tylko projekt
studium, ale równie¿ prognoza oddzia³ywania na
œrodowisko.

Przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo, koñczymy g³osowanie.
Oto wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 56 – za, nikt nie by³
przeciw, 35 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 44)

Poprawka piêædziesi¹ta trzecia zosta³a przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta siódma eliminuje zbê-

dne przepisy okreœlaj¹ce formê i tryb odmowy
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przy-
rody oraz dla parku krajobrazowego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciwnego zdania?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Powolutku koñczymy g³osowanie.
Proszê o podanie wyników.
Na 91 obecnych senatorów 55 – za, nikt nie by³

przeciw, 36 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 45)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta ósma zmierza do za-

pewnienia zgodnoœci z konstytucj¹ trybu usta-
nawiania planu ochrony dla rezerwatu przyrody
po³o¿onego na terenie wiêcej ni¿ jednego wojewó-
dztwa.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo, koñczymy g³osowanie.
Proszê o podanie wyników.
Na 89 obecnych senatorów 52 – za, 1 – przeciw,

36 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 46)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Teraz g³osujemy nad poprawk¹ piêædziesi¹t¹

dziewi¹t¹, która wyklucza g³osowanie nad po-
prawk¹ szeœædziesi¹t¹. Poprawka poszerza za-
kres kompetencji, które zostan¹ przekazane re-
gionalnym dyrektorom ochrony œrodowiska przez
wojewodów. Ponadto poprawka ta ma na celu zre-
dagowanie przepisów w sposób zgodny z zasada-
mi techniki prawodawczej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê uprzejmie.
Podajê wyniki g³osowania.
Na 91 obecnych senatorów 54 – za, 1 – przeciw,

36 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 47)
Poprawka zosta³a przyjêta.
W zwi¹zku z tym teraz bêdziemy g³osowaæ nad

poprawk¹ szeœædziesi¹t¹ czwart¹. Poprawka ma
na celu usprawnienie pracy generalnego dyrekto-
ra ochrony œrodowiska oraz regionalnych dyrek-
torów ochrony œrodowiska poprzez okreœlenie, ¿e
ich obowi¹zki bêd¹ wykonywane od dnia og³osze-
nia, a nie wejœcia w ¿ycie, ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Dziêkujê bardzo.
Podajê wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 54 – za, 1 – przeciw,

35 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³o-
sowanie nr 48)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szeœædziesi¹ta pi¹ta wprowadza wy-

móg wyra¿enia przez dyrektora parku krajobrazo-
wego pisemnej zgody na przeniesienie go do
struktury organizacyjnej regionalnej dyrekcji
ochrony œrodowiska. Ponadto w myœl tej popraw-
ki pracownicy parków krajobrazowych, którzy zo-
stan¹ zatrudnieni w regionalnych dyrekcjach
ochrony œrodowiska, stan¹ siê pracownikami
s³u¿by cywilnej z dniem 1 stycznia 2009 r.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 90 obecnych senatorów 53 – za, 1 – przeciw,

36 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 49)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szeœædziesi¹ta szósta zmierza do te-

go, aby pracownikami Generalnej Dyrekcji
Ochrony Œrodowiska stali siê równie¿ pracownicy
wykonuj¹cy obs³ugê finansow¹, prawn¹ i admini-
stracyjn¹, a nie tylko pracownicy merytoryczni.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê pañstwu senatorom.
Podajê wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 55 – za, 2 – przeciw,

33 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 50)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szeœædziesi¹ta siódma wprowadza

przepis, na podstawie którego regionalny dyrek-
tor ochrony œrodowiska stanie siê stron¹ umów
i porozumieñ zawartych przez dyrektora parku
krajobrazowego przed dniem wejœcia w ¿ycie
ustawy.

Proszê o przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 90 obecnych senatorów 54 – za, 1 – przeciw,

35 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 51)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Teraz poprawka szeœædziesi¹ta ósma. Wprowa-

dza ona przepis o charakterze przejœciowym, któ-
ry precyzuje jakie przedsiêwziêcia do czasu wyda-
nia nowych przepisów wykonawczych bêd¹ uzna-
wane za mog¹ce zawsze albo potencjalnie zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko.

Przycisk obecnoœci.
Proszê o g³osowanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê uprzejmie.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 91 obecnych senatorów 89 – za, 1 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 52)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Teraz poprawka szeœædziesi¹ta dziewi¹ta, któ-

rej przyjêcie wyklucza g³osowanie nad poprawk¹
siedemdziesi¹t¹. Poprawka szeœædziesi¹ta dzie-
wi¹ta ma na celu przesuniêcie daty wejœcia w ¿y-
cie ustawy na 1 stycznia 2009 r.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci
i o g³osowanie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Oto wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 37 – za, 50 – prze-

ciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 53)

Poprawka zosta³a odrzucona.
A wiêc teraz poprawka siedemdziesi¹ta, która

przyspiesza datê wejœcia w ¿ycie przepisów o po-
wo³aniu generalnego dyrektora ochrony œrodo-
wiska oraz regionalnych dyrektorów ochrony œro-
dowiska.

Przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzymuje od g³osu?
Dziêkujê.
Oto wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 51 – za, 5 – przeciw,

35 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 54)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przeprowadziliœmy g³osowanie nad wszystkimi

poprawkami.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o udostêpnianiu infor-
macji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³e-
czeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach
oddzia³ywania na œrodowisko w ca³oœci, ze zmia-
nami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem uchwa³y?

Proszê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesie-
nie rêki.

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

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

Dziêkujê.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 91 obecnych senatorów 55 – za, 5 – przeciw,

31 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 55)
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Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o udostêp-
nianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko.

W zwi¹zku z podjêciem uchwa³y przypominam
senatorowi sprawozdawcy o obowi¹zku reprezen-
towania Senatu w toku rozpatrywania uchwa³ Se-
natu przez komisje sejmowe.

Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji
ludnoœci i dowodach osobistych oraz niektórych
innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej, które ustosunkowa³y siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.
Jest ono zawarte w druku nr 242Z.

Proszê teraz senatora sprawozdawcê, pana Ja-
na Wyrowiñskiego, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Senator Jan Wyrowiñski:
Pani Marsza³ek!
Komisje, które pani by³a uprzejma wymieniæ,

spotka³y siê i zdecydowa³y, aby poprzeæ siedemna-
œcie poprawek, odrzuciæ natomiast pozosta³e po-
prawki, w tym równie¿ grupê poprawek zg³oszo-
nychprzezpanasenatoraWiatra.Dziêkujêbardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy senator wnioskodawca, pan Kazimierz

Wiatr, lub senator sprawozdawca, Marek Konop-
ka, chc¹ jeszcze zabraæ g³os?

(Senator Kazimierz Wiatr: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê bardzo.
Bêdziemy teraz g³osowali nad przedstawiony-

mi poprawkami.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie bêdziemy g³osowaæ nad podjê-
ciem uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cy-
mi z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy zatem do g³osowania.
Poprawka pierwsza usuwa b³¹d prowadz¹cy do

nak³adania siê zakresów poszczególnych grup
pañstw, których granice mo¿na przekraczaæ za
okazaniem dowodu osobistego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z panstwa jest za?
Kto jest przeciw?

Kto siê wstrzymuje od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Proszê o podanie wyników.
Ze wzglêdu na to, ¿e na 91 obecnych senatorów

90 zgodnie g³osowa³o za, nikt nie g³osowa³ przeciw
i nikt siê nie wstrzyma³ od g³osu, 1 senator nie g³o-
sowa³, poprawka zosta³a oczywiœcie przyjêta.
(G³osowanie nr 56)

Poprawka druga ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê o podanie wyników.
Na 89 obecnych senatorów 88 – za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 57)
W zwi¹zku z tym poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia zmierza do takiego doprecy-

zowania przepisu, aby stanowi³ on wyraŸnie, ¿e
dowód osobisty mo¿e zawieraæ jedynie adres
miejsca zameldowania na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 58)
W zwi¹zku z tym poprawka trzecia zosta³a

przyjêta.
Poprawka czwarta ma charakter redakcyjny.
G³osujemy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Podajê wyniki.
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 59)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Uwaga, nad poprawkami: pi¹t¹, ósm¹, jede-

nast¹, trzynast¹, piêtnast¹, dwudziest¹ trzeci¹,
dwudziest¹ pi¹t¹ i dwudziest¹ siódm¹ g³osuje-
my ³¹cznie. Przyjêcie tych poprawek wyklucza
g³osowanie nad poprawk¹ siedemnast¹. Wy-
mienione poprawki zmieniaj¹ terminologiê no-
welizowanej ustawy, zastêpuj¹c wyra¿enie
„ogólnokrajowa ewidencja” wyra¿eniem „ogól-
nokrajowy rejestr”.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzymuje od g³osu?
Dziêkujê.
Oto wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 36 – za, 55 – prze-

ciw. (G³osowanie nr 60)
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Poprawka zosta³a odrzucona.
Pañstwo Senatorowie, g³osujemy nad poprawk¹

szóst¹, która dostosowuje katalog danych groma-
dzonych w ewidencji dowodów osobistych do katalo-
gu danych zamieszczanych w dowodzie osobistym.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzymuje od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 91 obecnych senatorów 90 – za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 61)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma wskazuje, ¿e w ewidencji wy-

danych i uniewa¿nionych dowodów osobistych
powinny byæ gromadzone podpisy posiadaczy do-
wodów osobistych.

Kto jest obecny?
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzymuje?
Dziêkujê.
Na 91 obecnych senatorów 90 – za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 62)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma by³a ju¿ przeg³osowana w ³¹cz-

nym g³osowaniu.
Teraz poprawka dziewi¹ta, która ujednolica

terminologiê ustawy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzymuje od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
91 obecnych senatorów, wszyscy g³osowali za.

(G³osowanie nr 63)
Poprawka zostaje przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta zmienia terminologiê infor-

matyczn¹ przepisu.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z panstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzymuje od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 91 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 55

– przeciw. (G³osowanie nr 64)
Poprawkadziesi¹ta zosta³aprzeg³osowanananie,

odrzucona.
Poprawka jedenasta by³a przeg³osowana w g³o-

sowaniu ³¹cznym.
Teraz g³osujemy nad poprawk¹ dwunast¹, któ-

ra ma charakter redakcyjny.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Proszê o odpowiedŸ na pytanie, kto z pañstwa

senatorów jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.

90 obecnych senatorów odpowiedzia³o „tak”.
(G³osowanie nr 65)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Trzynasta by³a przeg³osowana w g³osowaniu

³¹cznym.
Teraz bêdzie poprawka czternasta, której przy-

jêcie wyklucza g³osowanie nad poprawk¹ szesna-
st¹. Poprawka czternasta okreœla formê, w jakiej
bêdzie nastêpowa³o udostêpnianie danych z ewi-
dencji, o których mowa w ustawie.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Bardzo dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za, 1

nie g³osowa³. (G³osowanie nr 66)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêtnasta by³a przeg³osowana w g³o-

sowaniu ³¹cznym, a nad szesnast¹ nie bêdziemy
g³osowaæ.

W zwi¹zku z tym teraz bêdzie poprawka siedem-
nasta, która stanowi, ¿e wskazane w przepisie pod-
mioty, gdy bêd¹ zainteresowane uzyskaniem da-
nych, bêd¹ mog³y wyst¹piæ z wnioskiem sporz¹dzo-
nym w formie uproszczonej. Poprawka zawiera ró-
wnie¿ upowa¿nienie dla ministra w³aœciwego do
spraw wewnêtrznych do okreœlenia w rozporz¹dze-
niu wzoru takiego uproszczonego wniosku.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Podajê wyniki: na 90 obecnych senatorów

wszyscy g³osowali za. (G³osowanie nr 67)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przyjêcie poprawki osiemnastej wyklucza g³o-

sowanie nad poprawk¹ dziewiêtnast¹. Poprawka
osiemnasta stanowi, ¿e warunkiem udostêpnia-
nia danych za pomoc¹ urz¹dzeñ teletransmisji
danych w drodze weryfikacji jest uzyskanie zgody
ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych.
Zmienia równie¿ odpowiednio przepis upowa¿-
niaj¹cy w³aœciwe organy do wydawania tej zgody.

Proszê pañstwa, kto jest obecny?
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Podajê wyniki: na 90 obecnych senatorów 40

g³osowa³o za, 49 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³o-
su. (G³osowanie nr 68)

Poprawka zosta³a odrzucona.
W zwi¹zku z tym g³osujemy nad poprawk¹

dziewiêtnast¹, która precyzuje, ¿e warunkiem
udostêpniania danych za pomoc¹ urz¹dzeñ tele-
transmisji danych w drodze weryfikacji jest uzys-
kanie zgody, czyli pozytywnego rozstrzygniêcia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 90 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

nikt nie by³ przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 69)

A wiêc poprawka zosta³a przyjêta. To by³a po-
prawka dziewiêtnasta.

Terazdwudziesta,któramacharakterredakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
90 obecnych senatorów powiedzia³o „tak”.

(G³osowanie nr 70)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Teraz poprawka dwudziesta pierwsza, która

ujednolica terminologiê ustawy.
Kto jest obecny?
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Podajê wyniki: 89 obecnych senatorów powie-

dzia³o „tak”. (G³osowanie nr 71)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta druga ma na celu usu-

niêcie w¹tpliwoœci dotycz¹cych krêgu podmiotów,
które bêd¹ mog³y byæ kontrolowane w zwi¹zku
z udostêpnianiem im danych w drodze weryfikacji.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników.
90 obecnych senatorów powiedzia³o „tak”.

(G³osowanie nr 72)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Dwudziesta trzecia by³a przeg³osowana w g³o-

sowaniu ³¹cznym.
Teraz poprawki dwudziesta czwarta, dwudzie-

sta szósta i dwudziesta ósma, które nale¿y prze-
g³osowaæ ³¹cznie. Celem tych poprawek jest przy-
spieszenie terminu wejœcia w ¿ycie przepisu, któ-
ry likwiduje obowi¹zek wpisywania w akcie zgonu
numeru PESEL.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Panuje jednomyœlnoœæ: na 90 obecnych sena-

torów wszyscy g³osowali za. (G³osowanie nr 73)
Poprawki zosta³y przyjête.
Teraz chcê powiedzieæ, ¿e poprawki dwudziest¹

pi¹t¹, dwudziest¹ szóst¹, dwudziest¹ siódm¹,
dwudziest¹ ósm¹ przeg³osowaliœmy ³¹cznie.

Przystêpujemy zatem do g³osowania nad pod-
jêciem uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych
oraz niektórych innych ustaw w ca³oœci, ze zmia-
nami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

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

uchwa³y?
Kto jest przeciwnego zdania?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê uprzejmie. Proszê o podanie wyników.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 74)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobi-
stych oraz niektórych innych ustaw.

W zwi¹zku z podjêt¹ uchwa³¹ przypominam se-
natorowi sprawozdawcy o obowi¹zku reprezento-
wania Senatu w toku rozpatrywania uchwa³ Se-
natu przez komisje sejmowe.

A teraz bêdzie zmiana…
(G³os z sali: Ale tempo! Brawo, Pani Marsza³ek!)

(Oklaski)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pro-

simy o jeszcze.)
Chcia³abym jeszcze poprosiæ o kartê.
(Senator Grzegorz Banaœ: Panie Marsza³ku, go-

dzinna przerwa dla pani marsza³ek.)
(Senator Czes³aw Ryszka: Mo¿e wody?)
(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek

Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy pañ-
stwowej oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e Komisja Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci przedstawi³a projekt uchwa³y,
w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do
ustawy; druk senacki nr 241A.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone
g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Nad poprawkami pierwsz¹ i trzeci¹ nale¿y g³oso-

waæ ³¹cznie.Poprawkipierwsza i trzecia zmierzaj¹do
zapewnienia ustawie spójnoœci terminologicznej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 75)
Poprawka zosta³a przyjêta.
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Poprawka druga ma na celu precyzyjne wskaza-
nie zakresu stosowania przepisów okreœlaj¹cych
uprawnienia funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej
delegowanych do pe³nienia s³u¿by za granic¹ do
funkcjonariuszy delegowanych do zespo³ów szyb-
kiej interwencji.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 76)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o ochranie granicy pañstwowej oraz niektórych
innych ustaw w ca³oœci, ze zmianami wynika-
j¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i

podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 77)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ochronie granicy pañstwowej oraz nie-
których innych ustaw.

W zwi¹zku z podjêt¹ uchwa³¹ przypominam se-
natorowi sprawozdawcy o obowi¹zku reprezento-
wania Senatu w toku rozpatrywania uchwa³ Se-
natu przez komisje sejmowe.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóste-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe.

Przypominam, ¿e Komisja Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci oraz Komisja Gospodarki Na-
rodowej przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty
uchwa³, w których wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy
bez poprawek; druki senackie nr 237A i 237B.

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

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto z pañstwa jest przeciw? Proszê nacisn¹æ

przycisk „przeciw” i podnieœæ rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za, 1

wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 78)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo bankowe.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych.

Przypominam, ¿e Komisja Rodziny i Polityki
Spo³ecznej przedstawi³a projekt uchwa³y, w któ-
rym wnosi³a o przyjêcie tej ustawy bez poprawek;
druk nr 236A.

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

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 90 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 79)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej
i restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki
zdrowotnej.

Przypominam, ¿e Komisja Zdrowia przedstawi-
³a projekt uchwa³y, w której wnosi³a o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek; druk nr 238A.

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

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za? Przycisk „za”

i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 80)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji
publicznych zak³adów opieki zdrowotnej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fi-
zycznej.

Przypominam, ¿e Komisja Nauki, Edukacji
i Sportu przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym
wnosi³a o wprowadzenie poprawek do ustawy;
druk senacki nr 239A.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone
g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
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Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza eliminuje warunek uzale¿-

niaj¹cy przyznanie œwiadczenia pieniê¿nego me-
daliœcie zawodów rangi igrzysk paraolimpijskich
od uczestnictwa w danej konkurencji co najmniej
czterech zespo³ów albo szeœciu zawodników re-
prezentuj¹cych co najmniej cztery kraje.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzymuje? Przycisk „wstrzymujê siê”

i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 90 obecnych senatorów 75 g³osowa³o za,

12 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³o-
sowa³. (G³osowanie nr 81)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga ma na celu ujednolicenie ter-

minologii ustawy.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za, 3 –

przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 82)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia eliminuje warunek uzale¿-

niaj¹cy przyznanie œwiadczenia pieniê¿nego me-
daliœcie zawodów rangi igrzysk g³uchych od ucze-
stnictwa w danej konkurencji co najmniej czte-
rech zespo³ów albo szeœciu zawodników reprezen-
tuj¹cych co najmniej cztery kraje.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzymuje? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na90obecnychsenatorów78g³osowa³oza,9–prze-

ciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 83)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta zmierza do usuniêcia zbêd-

nych odes³añ.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za, 7 –

przeciw. (G³osowanie nr 84)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy zatem do g³osowania nad pod-

jêciem uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o kulturze fizycznej w ca³oœci, ze zmianami wy-
nikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za? Proszê nacis-

n¹æ przycisk „za” i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 85)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o kulturze fizycznej.

(Rozmowy na sali)
W zwi¹zku z podjêt¹ uchwa³¹ przypominam se-

natorowi sprawozdawcy o obowi¹zku reprezento-
wania Senatu w toku rozpatrywania uchwa³ Se-
natu przez komisje sejmowe.

(Rozmowy na sali)
Proszê o spokój.
Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-

si¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji
Weterynaryjnej.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska, która
ustosunkowa³a siê do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowa³a sprawozdanie
w tej sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 235Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Piotra
G³owskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Piotr G³owski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja po posiedzeniu w dniu 24 wrzeœnia

i po rozpatrzeniu wniosków zg³oszonych w toku
debaty nad ustaw¹ o zmianie ustawy o Inspekcji
Weterynaryjnej przedstawia nastêpuj¹ce stano-
wisko: Wysoki Senat raczy przyj¹æ poprawki dru-
g¹ i trzeci¹. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy pan senator wnioskodawca Lucjan Ci-

chosz chce jeszcze zabraæ g³os?
Proszê bardzo.

Senator Lucjan Cichosz:
Panie Marsza³ku, wnoszê o przyjêcie mojej po-

prawki, gdy¿ ona cywilizuje stan, jaki jest w tej
chwili. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone

g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
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a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza ma na celu rozszerzenie kata-

logu czynnoœci, które mog¹ stanowiæ przedmiot wy-
znaczenia w przypadku lekarza weterynarii œwiad-
cz¹cego us³ugi w ramach zak³adu leczniczego zwie-
rz¹t, poprzez dodanie do tego katalogu czynnoœci ta-
kich, jak: sprawowanie nadzoru nad ubojem zwie-
rz¹t rzeŸnych, w tym badania przedubojowego i pou-
bojowego, oceny miêsa i nadzoru nad przestrzega-
niemprzepisówoochroniezwierz¹twtrakcieuboju.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za” i pod-

nieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 40 g³osowa³o za, 47

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 86)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka druga zmierza do ujednolicenia ter-

minologii zastosowanej w ustawie.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za, 1 –

przeciw. (G³osowanie nr 87)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia precyzuje okreœlenie pod-

miotu, z którym powiatowy lekarz weterynarii
bêdzie zawiera³ umowê o wykonywanie czynno-
œci Inspekcji Weterynaryjnej, wskazuj¹c, ¿e bê-
dzie to podmiot prowadz¹cy zak³ad leczniczy dla
zwierz¹t.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 90 obecnych 89 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 88)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy o In-
spekcji Weterynaryjnej w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za podjêciem

uchwa³y? Przycisk „za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-
sienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-
mujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o wyniki g³osowania.
Na 90 obecnych 90 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 89)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Przypominam senatorowi sprawozdawcy
o obowi¹zku reprezentowania Senatu w toku
rozpatrywania uchwa³y Senatu przez komisjê
sejmow¹.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach mor-
skich.

Przypominam, ¿e Komisja Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci oraz Komisja Gospodarki Na-
rodowej przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty
uchwa³, w których wnosz¹ o przyjêcie tej usta-
wy bez poprawek – druki senackie nr 234A
i 234B.

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

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 90 obecnych 81 g³osowa³o za, 9 wstrzyma³o

siê od g³osu. (G³osowanie nr 90)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o izbach morskich.

Powracamy do rozpatrywania punktu
dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o za-
sadach przekazywania zak³adowych budyn-
ków mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa pañ-
stwowe.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej oraz Komisji Gospodarki Narodo-
wej, które ustosunkowa³y siê do przedstawionych
w toku debaty wniosków i przygotowa³y wspólne
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje siê ono
w druku nr 240Z.

Proszê sprawozdawcê komisji, pana senatora
Stanis³awa Jurcewicza, o przedstawienie sprawo-
zdania komisji.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W imieniu po³¹czonych komisji, Komisji Go-

spodarki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Te-
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rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pragnê
przedstawiæ sprawozdanie, wraz z zestawieniem
wniosków.

Komisje na posiedzeniu w dniu 25 wrzeœnia
bie¿¹cego roku, po rozpatrzeniu wniosków zg³o-
szonych w dniu 25 wrzeœnia w toku debaty nad
ustaw¹ o zmianie ustawy o zasadach przekazy-
wania zak³adowych budynków mieszkalnych
przez przedsiêbiorstwa pañstwowe, przedstawia-
j¹ Wysokiemu Senatowi nastêpuj¹ce stanowisko.
Wysoki Senat raczy przyj¹æ wniosek zawarty w ze-
stawieniu wniosków w punkcie oznaczonym
rzymsk¹ jedynk¹. Jest to wniosek o przyjêcie
ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub senator

sprawozdawca Janusz Sepio³ chc¹ jeszcze zabraæ
g³os? Nie widzê zg³oszeñ.

Przystêpujemy zatem do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy
bez…

(Senator Grzegorz Banaœ: Przepraszam, by³em
wnioskodawc¹ i chcia³bym skorzystaæ z mo¿liwo-
œci…)

Panie Senatorze, zapyta³em, czy senatorowie
wnioskodawcy lub senator sprawozdawca chc¹
zabraæ g³os.

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Pan zapyta³, jak najbardziej, tylko

spojrza³ w kierunku pana senatora Sepio³a, a je-
szcze trzeba by³o na prawo spojrzeæ.)

(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
(Senator Grzegorz Banaœ: Panie Marsza³ku, je-

¿eli mogê?)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Banaœ:

Rezygnujê z zabrania g³osu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo. Panie Senatorze, to po co pan
zabiera³ g³os?

(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
(Senator Grzegorz Banaœ: Panie Marsza³ku,

wywo³a³o to pana uœmiech, a pan to ³adnie robi.)
Dziêkujê bardzo, dziêkujê.
(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy
bez poprawek, a nastêpnie – w wypadku odrzuce-

nia tego wniosku – nad przedstawionymi popraw-
kami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
komisji, popartym przez po³¹czone komisje,
o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 90 obecnych senatorów 55 g³osowa³o za, 35

– przeciw. (G³osowanie nr 91)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o zasadach przekazywania zak³adowych
budynków mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa
pañstwowe.

Przechodzimy do nastêpnego punktu.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-

nastego porz¹dku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogo-
wym.

Przypominam, ¿e dzisiaj zosta³o przedstawione
sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz zo-
sta³a przeprowadzona dyskusja.

Przystêpujemy do trzeciego czytania projektu
ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

Informujê, ¿e w tej sytuacji trzecie czytanie pro-
jektu ustawy obejmuje jedynie g³osowanie.

Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu
przedstawionego przez wnioskodawców projektu
ustawy wprowadzi³y do niego poprawki – druk
nr 157S.

Komisje proponuj¹ ponadto, aby Senat upo-
wa¿ni³ senatora Henryka WoŸniaka do reprezen-
towania Senatu w dalszych pracach nad tym pro-
jektem.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem ustawy o zmia-
nie ustawy o transporcie drogowym oraz projek-
tem uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego
projektu ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniê-

cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 90 obecnych senatorów 57 g³osowa³o za, 33

– przeciw. (G³osowanie nr 92)
Wobec wyników g³osowania, stwierdzam, ¿e

Senat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy
o transporcie drogowym i podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Informujê, ¿e Senat upowa¿ni³ senatora Hen-
ryka WoŸniaka do reprezentowania Senatu w dal-
szych pracach nad tym projektem.
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Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porz¹dku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych.

Przypominam, ¿e dzisiaj zosta³o przedstawione
sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz zo-
sta³a przeprowadzona dyskusja.

Przystêpujemy do trzeciego czytania projektu
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych.

Informujê, ¿e w tej sytuacji trzecie czytanie pro-
jektu ustawy obejmuje jedynie g³osowanie.

Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu
przedstawionego przez wnioskodawców projektu
ustawy wprowadzi³y do niego poprawki.

Komisje proponuj¹ ponadto, aby Senat upo-
wa¿ni³ senatora Leona Kieresa do reprezentowa-
nia stanowiska Senatu w dalszych pracach nad
tym projektem.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powsze-
chnych oraz projektem uchwa³y w sprawie wnie-
sienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto z pañstwa senatorów jest przeciw? Przycisk

„przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 90 obecnych senatorów 55 g³osowa³o za, 33

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 93)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ustroju s¹dów powszechnych i podj¹³
uchwa³ê w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Informujê, ¿e Senat upowa¿ni³ pana senatora
Leona Kieresa do reprezentowania stanowiska
Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Informujê pañstwa senatorów, ¿e porz¹dek
osiemnastego posiedzenia Senatu zosta³ wyczer-
pany. (Oklaski)

Proszê o komunikaty.

Senator Sekretarz
Przemys³aw B³aszczyk:
Szanowni Pañstwo!
Chcia³bym przypomnieæ o meczu charytaty-

wnym Senat kontra senat, który bêdzie rozegrany
pomiêdzy dru¿yn¹ senack¹ a przedstawicielami
senatów polskich wy¿szych uczelni. Dochód
z meczu przeznaczony zostanie na Fundacjê
„Akogo?” pani Ewy B³aszczyk. Spotkanie odbê-
dzie siê 4 paŸdziernika, to jest w sobotê, o godzinie

15.30 na stadionie Górnika Zabrze. Liczymy, ¿e
bêdziecie pañstwo uczestniczyæ w meczu lub kibi-
cowaæ. Zaproszenia s¹ w sekretariacie pani mar-
sza³ek Krystyny Bochenek.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Informujê, ¿e porz¹dek obrad osiemnastego

posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.
Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza

porz¹dkiem obrad.
Przypominam, ¿e oœwiadczenie nie mo¿e trwaæ

d³u¿ej ni¿ piêæ minut. Przedmiotem oœwiadczenia
mog¹ byæ sprawy zwi¹zane z wykonywaniem
mandatu, ale nie mo¿e ono dotyczyæ spraw bê-
d¹cych przedmiotem porz¹dku obrad bie¿¹cego
posiedzenia Senatu.

Nad oœwiadczeniami senatorskimi nie przepro-
wadza siê dyskusji.

Nie ma chêtnych do oœwiadczeñ.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Ja mam…)
Pan senator, tak? To proszê uprzejmie.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym wyg³osiæ oœwiadczenie w zwi¹zku

z wydarzeniami, jakie mia³y miejsce przed konsu-
latem rosyjskim w Krakowie po zaatakowaniu
Gruzji przez wojska rosyjskie.

Otó¿ przez kilka dni odbywa³y siê manifesta-
cje przed konsulatem, ludzie przychodzili tam
z zapalonymi œwieczkami i wzywali Rosjê do
opuszczenia obszaru Gruzji. Bardzo niepoko-
j¹ce by³y reakcje policji, która, po pierwsze, po-
zwala³a na atakowanie przez niezidentyfikowa-
ne osoby tych, którzy manifestowali, a po dru-
gie, usuwa³a niektóre osoby manifestuj¹ce, le-
gitymowa³a. Ma³o tego, obecnie wiele z tych
osób otrzyma³o wezwanie do stawienia siê na
policjê. Dotyczy to równie¿ bardzo znanego foto-
grafika, pana Stanis³awa Markowskiego, posta-
ci bardzo wybitnej. Jest to chyba najwybitniej-
szy wspó³czesny fotografik, obok Adama Buja-
ka, który tam siê znalaz³ i dokumentowa³ te hi-
storyczne wydarzenia.

I dlatego chcia³bym z³o¿yæ oœwiadczenie wzy-
waj¹ce ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji do wyjaœnienia tych praktyk, które s¹ nie
do przyjêcia w demokratycznym pañstwie prawa,
zapewniaj¹cym ka¿demu prawo do swobodnej
manifestacji przekonañ, równie¿ przed takimi
obiektami jak ambasady, o ile to oczywiœcie nie
zak³óca porz¹dku publicznego. A bynajmniej
trudno by³o te zdarzenia w tych kategoriach oce-
niæ. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e protokó³ osiemnastego posiedze-

nia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej ka-
dencji zostanie udostêpniony senatorom w termi-

nie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biu-
rze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamykam osiemnaste posiedzenie Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 25)
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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 84 83 84 83 85 85 86 87 87 86 87 87 86 87 87 87 87 85 87 87
Za 81 83 84 33 35 35 35 83 76 86 87 85 86 87 37 37 76 36 87 36
Przeciw 1 0 0 49 50 49 51 3 2 0 0 0 0 0 49 50 9 47 0 49
Wstrzyma³o siê 2 0 0 1 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1

18. posiedzenie Senatu w dniach 24 i 25 wrzeœnia 2008 r.
Wyniki g³osowañ 149



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 ? + ? + + + ? ? ? ? ? ? ? ? + ? ? ? + ?

18. posiedzenie Senatu w dniach 24 i 25 wrzeœnia 2008 r.
150 Wyniki g³osowañ

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



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 87 88 88 89 90 91 90 90 90 90 90 89 89 90 90 90 90 89 91 90
Za 51 87 55 38 76 38 56 56 59 55 54 58 54 54 36 54 55 53 36 56
Przeciw 3 0 4 50 0 52 2 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 53 1
Wstrzyma³o siê 33 1 28 1 14 1 32 34 31 35 36 31 35 36 1 36 35 36 1 32
Nie g³osowa³o 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

18. posiedzenie Senatu w dniach 24 i 25 wrzeœnia 2008 r.
Wyniki g³osowañ 151



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 + + ? ? ? ? ? ? ? ? ? + + ? ? + + + + +

18. posiedzenie Senatu w dniach 24 i 25 wrzeœnia 2008 r.
152 Wyniki g³osowañ

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



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 91 91 91 91 91 89 91 91 90 90 90 91 91 91 91 91 89 91 91 91
Za 39 35 57 56 55 52 54 54 53 55 54 89 37 51 55 90 88 91 91 36
Przeciw 51 55 4 0 0 1 1 1 1 2 1 1 50 5 5 0 0 0 0 55
Wstrzyma³o siê 1 1 30 35 36 36 36 35 36 33 35 1 4 35 31 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

18. posiedzenie Senatu w dniach 24 i 25 wrzeœnia 2008 r.
Wyniki g³osowañ 153



61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 £.M. Abgarowicz + + + - + + + - + + + + + + + + + + + +
2 M. Adamczak + + + - + + + - + + + + + + + + + + + +
3 P.£. Andrzejewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
5 M. Augustyn + + + - + + + - + + + + + + + + + + + +
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
7 R.J. Bender + + + + + + + + ? + + + + + + + + ? + +
8 J. Bergier + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
9 S. Bisztyga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
11 K. Bochenek + + + - + + + - + + + + + + + . + + + +
12 B.M. Borusewicz + + + - + + + - + + + + + + + + + + + +
13 B. Borys-Damiêcka + + + - + + + - + + + + + + + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + ? + - + + + ? ? + + + + + + + + + + +
18 G. Czelej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
22 J. Duda + + + - + + + - + + + + + + + + + + + +
23 J. Fetliñska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
24 P.K. G³owski + + + - + + + - + + + + + + + + + + + +
25 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
26 S.A. Gorczyca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 R.J. Górecki + + + - + + + - + + + + + + + + + + + +
28 H. Górski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 M.T. Grubski + + + - + + + - + + + + + + + + + + + +
30 P.A. Gruszczyñski + + + - + + + - + + + + + + + + + + + +
31 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
32 A.S. Grzyb + + + - + + + - + + + + + + + + + + + +
33 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
34 S.A. Iwan + + + - + + + - + + + + + + + + + + + +
35 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
36 S. Jurcewicz + + + - + + + - + + + + + + + + + + + +
37 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
38 S. Karczewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
39 L. Kieres + + + - + + + - + + . + + + + + + + + +
40 K.M. Kleina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 M. Klima + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
42 P. Klimowicz + + + - + + + - + + + + + + + + + + + +
43 R. Knosala + + + - + + + - + + + + + + + + + + + +
44 S. Kogut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 M. Konopka + + + - + + + - + + + + + + + + + + + +
46 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
47 S. Kowalski + + + - + + + - + + + + + + + + + + + +
48 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ?
49 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
50 K. Kwiatkowski + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
51 R.E. Ludwiczuk + + + - + + + - + + + + + + + + + + + +
52 K. Majkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
53 A. Massalski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
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 91 91 90 90 90 90 90 90 89 90 90 90 90 89 90 90 90 90
Za 90 90 91 36 90 89 90 40 88 90 89 90 90 90 90 89 90 89 90 89
Przeciw 1 0 0 55 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
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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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
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 90 90 89 87 90 90 90 90 90 90
Za 75 86 78 83 89 40 86 89 90 81 55 57 55
Przeciw 12 3 9 7 0 47 1 0 0 0 35 33 33
Wstrzyma³o siê 2 0 3 0 0 2 0 1 0 9 0 0 1
Nie g³osowa³o 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 18. posiedzenia Senatu





Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z wieloma sygna³ami, które docieraj¹ do mnie od kierowców, zwracam siê do Pana

z uprzejm¹ proœb¹ o zwrócenie uwagi na nastêpuj¹cy, jak¿e wa¿ny problem.
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (DzU z 2005 r. Nr 108,

poz. 908), dokumentem stwierdzaj¹cym uprawnienie do kierowania rowerem przez osobê, która nie uko-
ñczy³a osiemnastu lat, jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy, a motorowerem – karta mo-
torowerowa lub prawo jazdy. Do czasu ukoñczenia osiemnastego roku ¿ycia ka¿da osoba zobligowana
jest posiadaæ dokument, który bêdzie uprawnia³ j¹ do kierowania rowerem czy te¿ motorowerem. Nieste-
ty, gdy koñczy ona osiemnasty rok ¿ycia, ten dokument nie jest ju¿ potrzebny. Wed³ug wielu kierowców
taki stan rzeczy jest nie do przyjêcia, gdy¿ wiele osób kieruj¹cych rowerami czy te¿ wszelkiego rodzaju
skuterami nie zna przepisów ruchu drogowego. Stanowi to wielkie niebezpieczeñstwo na drodze dla
wszystkich u¿ytkowników dróg. Nieznajomoœæ elementarnych znaków drogowych czy te¿ zasad porusza-
nia siê na drodze prowadzi do wielu groŸnych sytuacji, na przyk³ad wymuszania pierwszeñstwa, niesy-
gnalizowania manewrów, itd.

W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê o odpowiedŸ na pytanie, czy Ministerstwo Infrastruktury dostrzega
ten problem, a jeœli tak, to w jaki sposób ma zamiar go rozwi¹zaæ.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Bendera

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pocieszaj¹ce jest to, ¿e mimo doznania przez Polaków dotkliwych krzywd, mordów dokonywanych na

nich przez skrajne ugrupowania nacjonalistyczne w latach ostatniej wojny œwiatowej, ale i póŸniej, obec-
ne stosunki pañstwowe miêdzy niepodleg³¹ Ukrain¹ i Rzeczpospolit¹ Polsk¹ s¹ przyjazne, wrêcz przyja-
cielskie. PrzyjaŸñ zobowi¹zuje do wzajemnoœci, zw³aszcza wobec ju¿ praktycznie mniejszoœci polskiej za-
mieszkuj¹cej obszary dawnej Rzeczypospolitej, i unikania dyskryminacji.

Niestety, nie zawsze i nie wszêdzie na Ukrainie tak siê dzieje. Polacy we Lwowie dysponuj¹ zaledwie
dwiema œwi¹tyniami: katedr¹ i koœcio³em œw. Antoniego. Nadal, mimo wielokrotnych przyrzeczeñ, Polacy
nie mog¹ odzyskaæ koœcio³a œw. Marii Magdaleny. Jest to œwi¹tynia, w której Polacy modlili siê od
pocz¹tku XVII wieku. Stanowi ona hipoteczn¹ w³asnoœæ istniej¹cej przy koœciele parafii. Jej proboszczem
jest ksi¹dz biskup Leon Ma³y, sufragan archidiecezji rzymskokatolickiej obrz¹dku ³aciñskiego we Lwo-
wie. W³asnoœæ tê potwierdza, opublikowany w ilustrowanym kalendarzu tej¿e parafii na rok 2008, oficjal-
ny dokument z dnia 13 grudnia 2004 r., wystawiony przez Archiwum Pañstwowe we Lwowie.

Ca³y czas jednak koœció³ œw. Marii Magdaleny nie jest w gestii parafii i proboszcz nie ma mo¿liwoœci
dysponowania nim. Fronton œwi¹tyni „zdobi¹” liczne tablice informuj¹ce po ukraiñsku, ¿e jest to Budy-
nek Muzyki Organowej i Kameralnej. Niemal codziennie w œwi¹tyni – prezbiterium z o³tarzem oddziela
zas³ona – odbywaj¹ siê próby orkiestry oraz koncerty muzyczne, nie tylko muzyki powa¿nej, ale i skocz-
nej. Z nawy g³ównej, gdzie odbywaj¹ siê koncerty, administracja Budynku Muzyki Organowej i Kameral-
nej usunê³a stacje drogi krzy¿owej.

Od niedawna ustêpstwem wobec parafian jest mo¿liwoœæ odprawiania mszy œwiêtej raz dziennie w budyn-
ku koœcielnym, w dni powszednie o godzinie 8.00, w dni œwi¹teczne o godzinie 10.00. W innym czasie koœció³
jest niedostêpny dla wiernych i osób zwiedzaj¹cych miasto. Natychmiast po ka¿dej mszy œwiêtej uczestnicy
musz¹ nie tylko zamiataæ pod³ogê ca³ego koœcio³a, ale i zmywaæ. D¹¿¹c do przywrócenia normalnoœci w ko-
œciele œw. Marii Magdaleny, polska mniejszoœæ we Lwowie, wierni zwi¹zani z t¹ œwi¹tyni¹ w marcu 2007 r. za-
mknêli siê w koœciele i g³odowali. G³odówkê przerwano po zapewnieniach w³adz administracyjnych, ¿e ko-
œció³ œw. Marii Magdaleny przestanie byæ g³ównie Budynkiem Muzyki Organowej i Kameralnej, powróci do
parafii, bêdzieponowniewy³¹czniemiejscemkultu religijnego.Czaspokaza³, ¿eby³y to z³udnezapewnienia.

Niedawno, latem bie¿¹cego roku, nast¹pi³y dalsze ograniczenia dotycz¹ce wymienionej œwi¹tyni.
W dniu 22 lipca 2008 r. Lwów odwiedzili ojcowie paulini z Jasnej Góry. Koœcio³owi œw. Marii Magdaleny
przekazali oni kopiê obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej. Umieszczono j¹ w prezbiterium, odgrodzo-
nym zas³on¹ od nawy g³ównej. W uroczystym przekazaniu koœcio³owi kopii obrazu Jasnogórskiej Madon-
ny, obok t³umnie obecnych wiernych, uczestniczyli proboszcz œwi¹tyni, ksi¹dz biskup Leon Ma³y, ksi¹dz
arcybiskup Mieczys³aw Mokrzycki, koadiutor metropolity ksiêdza kardyna³a arcybiskupa Mariana Ja-
worskiego, oraz konsul generalny RP we Lwowie Wies³aw Osuchowski.

W³adze Lwowa wydarzenie to, zwi¹zane z wniesieniem kopii wizerunku Pani Jasnogórskiej do Budyn-
ku Muzyki Organowej i Kameralnej, jak oficjalnie nazywany jest koœció³ œw. Marii Magdaleny, uzna³y za
naruszenie prawa. Wiernych niepokoj¹, przera¿aj¹ rozchodz¹ce siê w mieœcie wieœci i informacje, ¿e wo-
bec proboszcza koœcio³a œw. Marii Magdaleny, ksiêdza biskupa Leona Ma³ego, podjête zosta³o dochodze-
nie s¹dowe.

Panie Ministrze, gdy w ubieg³ym miesi¹cu by³em we Lwowie, przez wielu wiernych z wymienionej parafii,
przez przechodniów by³em upraszany o to, ¿ebym sprawê koœcio³a œw. Marii Magdaleny przedstawi³ w Sena-
cie RP i poinformowa³ o niej rz¹d RP. W zwi¹zku z tym proszê pana ministra, by odby³ pan minister rozmowê
z ambasadorem Republiki Ukrainy w Polsce, wezwa³ go do MSZ w trybie dyplomatycznym i za¿¹da³ oficjal-
nych wyjaœnieñ, co siê dzieje z koœcio³em œw. Marii Magdaleny we Lwowie i jaka bêdzie jego przysz³oœæ.

Panie Ministrze, przywrócenie œwi¹tyni, o której mowa, wiernym, polskiej mniejszoœci we Lwowie,
sprzyjaæ bêdzie przyjaznym relacjom polsko-ukraiñskim i, miejmy nadziejê, przyczyni siê walnie do za-
bliŸnienia bolesnych urazów z przesz³oœci.

Ryszard Bender
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Bergiera

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z wieloma w¹tpliwoœciami co do stosowania przepisów art. 921 §1 kodeksu pracy zwracam

siê z proœb¹ o ich interpretacjê i udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy pracownik zatrudniony u dwóch
lub wiêkszej liczby pracodawców na podstawie umowy o pracê, którego stosunek pracy usta³ u tych pra-
codawców w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê lub rentê, nabywa prawo do odprawy pieniê¿nej wskaza-
nej w art. 921 §1 k.p. od ka¿dego z pracodawców, czy tylko, zgodnie z przepisami art. 92 §2 k.p., od jedne-
go z nich, a jeœli przys³ugiwaæ mu bêdzie tylko jedna odprawa, który pracodawca powinien j¹ wyp³aciæ.

Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa imienia Papie¿a Jana Paw³a II w Bia³ej Podlaskiej, oprócz na-
uczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, jest równie¿ praco-
dawc¹ nauczycieli, dla których jest to dodatkowe miejsce pracy. Umowy z tymi pracownikami s¹ zawie-
rane w pe³nym i niepe³nym wymiarze czasu pracy, czêstokroæ na czas nieokreœlony. Zdarzaj¹ siê
w zwi¹zku z tym sytuacje, gdy z uwagi na nabycie prawa do renty lub emerytury z tymi pracownikami
rozwi¹zywane s¹ stosunki pracy. Pojawiaj¹ siê wtedy z ich strony roszczenia o wyp³atê wskazanej
w art. 921 §1 k.p. odprawy rentowej lub emerytalnej, mimo ¿e, jak wynika z posiadanych przez nas in-
formacji, pracownicy ci otrzymuj¹ takie odprawy od pracodawcy, u którego œwiadczyli pracê jako w
podstawowym miejscu pracy.

Jak wynika z przepisu art. 921§1 k.p., pracownikowi spe³niaj¹cemu warunki uprawniaj¹ce do renty
z tytu³u niezdolnoœci do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy usta³ w zwi¹zku z przejœciem na
rentê lub emeryturê, przys³uguje odprawa pieniê¿na w wysokoœci jednomiesiêcznego wynagrodzenia.
W §2 art. 921 k.p. znalaz³o siê jednak ograniczenie wskazuj¹ce, i¿ pracownik, który otrzyma³ odprawê, nie
mo¿e ponownie nabyæ do niej prawa.

W tych okolicznoœciach w piœmiennictwie, doktrynie i orzecznictwie s¹dów istniej¹ dwa rozbie¿ne sta-
nowiska co do interpretacji wymienionego przepisu §2 art. 921 k.p., wywo³uj¹ce powa¿ne trudnoœci
w jego stosowaniu.

Wskazaæ nale¿y, i¿ z brzmienia art. 921 §1 k.p. wynika, i¿ istniej¹ cztery przes³anki nabycia przez pra-
cownika prawa do odprawy: po pierwsze, spe³nienie przez pracownika warunków uprawniaj¹cych do
renty lub emerytury; po drugie, przejœcie na rentê lub emeryturê; po trzecie, rozwi¹zanie stosunku pracy;
po czwarte, zwi¹zek miêdzy rozwi¹zaniem stosunku pracy a przejœciem na rentê lub emeryturê.

Wed³ug jednego z pogl¹dów, skoro odprawa rentowa lub emerytalna jest swego rodzaju wynagro-
dzeniem za pracê, a przy tym œwiadczeniem bêd¹cym swoist¹ rekompensat¹ finansow¹ zwi¹zan¹
z zakoñczeniem aktywnoœci zawodowej pracownika, to w sytuacji, je¿eli pracownik jest zatrudniony u
wiêcej ni¿ jednego pracodawcy i u ka¿dego z nich nastêpuje rozwi¹zanie stosunku pracy z pracowni-
kiem w zwi¹zku z przejœciem na rentê lub emeryturê, a pracownik po zakoñczeniu zatrudnienia bê-
dzie pobiera³ wy³¹cznie rentê lub emeryturê, to jest nast¹pi zwi¹zek pomiêdzy rozwi¹zaniem umów
o pracê a przejœciem na emeryturê lub rentê, odprawa rentowa lub emerytalna powinna przys³ugiwaæ
od ka¿dego z pracodawców.

Podziela to zapatrywanie miêdzy innymi R. Sedlik, który wyrazi³ pogl¹d (Prawo Pracy 2002/2/3), i¿
w przypadku, gdy pracownik by³ zatrudniony u kilku pracodawców, odprawa emerytalna lub rentowa
przys³uguje od ka¿dego z pracodawców. Podobnie stanowisko zajê³a E. Szempliñska wskazuj¹c, i¿ pra-
wo do odprawy emerytalnej przys³uguje pracownikowi z tytu³u ka¿dego stosunku pracy nawi¹zanego
przed otrzymaniem uprawnieñ emerytalnych (lub rentowych) (Konsultacje i wyjaœnienia,
PiZS 2006/4/39).

Podobnego stanowiska mo¿na doszukaæ siê równie¿ w publikacji A. Pancera (S³. Pracow. 1991/4/3).
Wskaza³ on, ¿e je¿eli z pracownikiem rozwi¹zany zosta³ stosunek pracy w zwi¹zku z nabyciem przez niego
prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, pracownikowi temu nale¿y siê odprawa. Nie ma przy tym zna-
czenia, czy dany zak³ad pracy jest dla pracownika jedynym (podstawowym) miejscem zatrudnienia, czy
te¿ dodatkowym. Z interpretacji tego pogl¹du wynika, i¿ autor stoi na stanowisku, ¿e odprawa pieniê¿na
przys³uguje pracownikowi nie tylko od pracodawcy, który jest jego podstawowym zak³adem pracy, ale
równie¿, w przypadku podjêcia dodatkowego zatrudnienia, od ka¿dego innego pracodawcy, o ile zostan¹
spe³nione przes³anki z art. 921 §1 k.p.

Na takim stanowisku stoj¹ równie¿ niektórzy przedstawiciele doktryny podnosz¹c, i¿ odprawa emerytal-
no-rentowa ma charakter powszechnego œwiadczenia, czyli œwiadczenia przys³uguj¹cego wszystkim pra-
cownikom, których stosunek pracy usta³ w warunkach okreœlonych art. 921k.p., a w zwi¹zku z brakiem in-
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nych warunków nabycia prawa do odprawy, ni¿ wynikaj¹ce ze wskazanego przepisu, uzasadnione jest
twierdzenie, ¿e omawiane œwiadczenie przys³uguje bez wzglêdu na rodzaj umowy o pracê (terminowa czy
bezterminowa), przyczynê niezdolnoœci do pracy (ogólny stan zdrowia, choroba zawodowa czy wypadek
przy pracy), zakres tej niezdolnoœci (ca³kowita czy czêœciowa), charakter renty (sta³a czy okresowa).

Mo¿liwa jest jednak odmienna interpretacja wymienionego przepisu. Cytowane pogl¹dy pomijaj¹ bo-
wiem wyraŸn¹ dyspozycjê przepisu art. 921 §2 k.p. jednoznacznie ograniczaj¹c¹ mo¿liwoœæ wielokrotne-
go nabycia prawa do odprawy i wskazuj¹c¹ na jednorazowy charakter tego œwiadczenia. Do tego rodzaju
interpretacji przepisu sk³ania siê równie¿ wspomniana uczelnia.

W sprawie odprawy pieniê¿nej z tytu³u rozwi¹zania stosunku pracy w zwi¹zku z przejœciem pracowni-
ka na rentê lub emeryturê wypowiedzia³ siê miêdzy innymi S¹d Apelacyjny w Warszawie, który w wyroku
z dnia 8 paŸdziernika 1998 r. (III APa 53/98), wyraŸnie wskaza³, i¿ art. 921 §2 k.p. stwierdzaj¹cy, ¿e pra-
cownik, który otrzyma³ odprawê emerytaln¹, nie mo¿e ponownie nabyæ do niej prawa, oznacza, ¿e usta-
wodawca okreœli³ prawo do odprawy emerytalnej jako uprawnienie jednorazowe. Jest to tym samym
œwiadczenie, które pracownik mo¿e otrzymaæ tylko raz w zwi¹zku z zakoñczeniem swojej aktywnoœci za-
wodowej. Inaczej stanowiska tego interpretowaæ siê nie da.

Podziela ten pogl¹d równie¿ doktryna. Jacek Skoczyñski w ksi¹¿ce „Kodeks Pracy. Komentarz” pod re-
dakcj¹ Ma³gorzaty Gersdorf, Krzysztofa R¹czki i Jacka Skoczyñskiego, wydanie siódme, Wydawnictwo
Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005 r., na stronie 429, interpretuj¹c art. 921 §2 k.p., podkreœla³ wyra-
Ÿnie, i¿ nie nabywa prawa do odprawy tylko taki pracownik, który ju¿ odprawê otrzyma³. Obojêtne jest
przy tym, czy otrzyma³ j¹ od danego pracodawcy, czy te¿ od innego pracodawcy. Wskazanie co do jednora-
zowoœci tego œwiadczenia jest wiêc jednoznaczne. Pracownik ma zatem prawo wy³¹cznie do jednej odpra-
wy pieniê¿nej bez wzglêdu na to, z iloma pracodawcami usta³ stosunek pracy w zwi¹zku z jego przejœciem
na rentê lub emeryturê. W wypadku, gdy jeden z pracodawców pracownika takow¹ odprawê wyp³aci, ga-
œnie roszczenie pracownika o wyp³atê kolejnych odpraw u innych pracodawców, z którymi mia³ zawarte
umowy o pracê. Co prawda istniej¹ w¹tpliwoœci, który z pracodawców powinien wyp³aciæ odprawê – czy
ten, z którym stosunek pracy usta³ jako pierwszy, czy ten, od którego przys³ugiwa³aby odprawa korzyst-
niejsza – to fakt wyp³aty odprawy, jak wy¿ej wskaza³em, wyczerpuje roszczenie pracownika w ca³oœci i nie
ma on ju¿ prawa – nie nabywa prawa do tego œwiadczenia u innych pracodawców.

Wydaje siê wiêc, i¿ taka by³a w³aœnie intencja ustawodawcy zawarta w przepisie art. 921 §2 k.p. i, jak
wskazywa³em, do takich rozwi¹zañ sk³ania siê reprezentowana przeze mnie uczelnia.

Niemniej w¹tpliwoœci co do interpretacji tego przepisu istniej¹, co powoduje powa¿ne problemy w jego
stosowaniu. Dlatego jeszcze raz pozwalam sobie prosiæ Pani¹ Minister o zajêcie stanowiska w zakresie
jego wyk³adni i stosowania.

Z powa¿aniem
Józef Bergier
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z w¹tpliwoœciami oraz licznymi zapytaniami rolników, dotycz¹cymi maksymalnego okresu

ugorowania dzia³ek rolnych, który nie pozbawi ich prawa do p³atnoœci bezpoœrednich do tych dzia³ek,
zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o wyjaœnienie tej kwestii.

Chcia³bym jednoczeœnie zaznaczyæ, ¿e zgodnie z otrzymanymi przeze mnie informacjami pracownicy
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielaj¹ rolnikom informacji o maksymalnie piêcio-
letnim okresie ugorowania u¿ytków rolnych. Zgodnie z tymi informacjami po tym okresie konieczne jest
rozpoczêcie uprawy ugorowanej dzia³ki rolnej. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e zgodnie z tymi informa-
cjami po piêciu latach ugorowania dzia³ka powinna byæ uprawiana niezale¿nie od terminu nabycia
przedmiotowej dzia³ki przez w³aœciciela.

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Krystynê Bochenek

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Szanowny Panie Prezesie!
Zwrócili siê do mnie przedstawiciele œrodowiska polskich ortopedów w sprawie, z któr¹ konsultant

krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narz¹du ruchu, profesor Andrzej Górecki, wyst¹pi³ do
pana prezesa w piœmie z dnia 16 wrzeœnia 2008 r.

Uprzejmie proszê o zapoznanie mnie ze stanowiskiem Narodowego Funduszu Zdrowia w tej kwestii.

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!
W zwi¹zku z otrzyman¹ odpowiedzi¹ (sygn. BMP-0713-0868/08/EW/AK z dnia 11 wrzeœnia 2008 r.)

na moje oœwiadczenie senatorskie, z³o¿one podczas siedemnastego posiedzenia Senatu RP, w sprawie za-
doœæuczynienia finansowego rodzinom górników poleg³ych w czasie pacyfikacji kopalni „Wujek” w grud-
niu 1981 r., uprzejmie proszê o udzielenie dodatkowych informacji w sprawie przygotowywanego projek-
tu ustawy o zadoœæuczynieniu rodzinom ofiar wydarzeñ wolnoœciowych w latach 1956 – 1983.

Czy projekt ustawy zawiera jednoznaczny zapis okreœlaj¹cy, ¿e wysokoœæ kwoty odszkodowania,
o któr¹ wyst¹pi uprawniony cz³onek rodziny, bêdzie przyznana tylko tej osobie, która o ni¹ wyst¹pi, czy
te¿ bêdzie kwot¹ przys³uguj¹c¹ ca³ej rodzinie? Innymi s³owy, czy wysokoœæ kwoty odszkodowania przewi-
dziana moc¹ ustawy bêdzie przys³ugiwa³a ka¿demu uprawnionemu cz³onkowi rodziny (ma³¿onek, rodzi-
ce, dzieci) indywidualnie?

Bêdê wdziêczna Panu Ministrowi za udzielenie szczegó³owych informacji.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Bochenek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Krystynê Bochenek

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Po zapoznaniu siê z artyku³ami, które pojawi³y siê w prasie œl¹skiej, dotycz¹cymi leczenia dzieci cho-

rych onkologicznie powy¿ej osiemnastego roku ¿ycia, zwróci³am siê do Chorzowskiego Centrum Pediatrii
i Onkologii z proœb¹ o szczegó³ow¹ informacjê.

Zastêpca dyrektora do spraw lecznictwa Jolanta Nowak-JóŸwiak poinformowa³a:
„W miesi¹cu lipcu – w zwi¹zku z ca³kowit¹ zmian¹ systemu rozliczeñ z NFZ – zosta³ zmieniony program

komputerowy, którym szpital rozlicza pobyty. W programie tym nie ma mo¿liwoœci rozliczenia pacjenta
powy¿ej osiemnastego roku ¿ycia, gdy¿ po wpisaniu PESEL pacjent zostaje automatycznie «odrzucony»
przez system. Potrzebne s¹ zatem rozwi¹zania centralne, które usun¹ ograniczenia wiekowe w szpitalach
pediatrycznych. Dla zobrazowania chcê dodaæ, ¿e w oddzia³ach dla doros³ych nie ma ograniczeñ wieko-
wych i s¹ tam z powodzeniem na oddzia³ach zabiegowych operowane dzieci, jeœli dla szpitala jest to ko-
rzystne finansowo.

Problem dzieci chorych onkologicznie, a maj¹cych ukoñczone osiemnaœcie lat, zacz¹³ siê kilka lat
temu, kiedy zniesiono zapis, ¿e leczenie choroby przewlek³ej rozpoczête przed osiemnastym rokiem ¿ycia,
mo¿na prowadziæ na pediatrii do dwudziestego pierwszego roku ¿ycia. Nie przypominamy sobie, aby by³
kiedykolwiek problem z pacjentem, który ukoñczy³ dwadzieœcia jeden lat. By³o to wielkim udogodnie-
niem i ogranicza³o zbêdn¹ biurokracjê. Od kilku lat musimy w ka¿dym przypadku pisaæ podanie o zgodê
z uzasadnieniem. Œl¹ski Oddzia³ Wojewódzki NFZ wyra¿a indywidualne zgody i wtedy powraca problem
rozliczenia. Chcielibyœmy rozwi¹zañ na szczeblu centralnym – w NFZ i Ministerstwie Zdrowia, które roz-
wi¹¿¹ problem raz na zawsze.”

Proszê Pani¹ Minister o wyra¿enie opinii resortu w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Bochenek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Krystynê Bochenek

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Szanowny Panie Prezesie!
Po zapoznaniu siê z artyku³ami, które pojawi³y siê w œl¹skiej prasie, dotycz¹cymi leczenia dzieci chorych

onkologicznie powy¿ej osiemnastego roku ¿ycia, zwróci³am siê do Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onko-
logii z proœb¹ o szczegó³owe informacje. Zastêpca dyrektora do spraw lecznictwa, Jolanta Nowak-JóŸwiak,
poinformowa³a, ¿e: „W miesi¹cu lipcu – w zwi¹zku z ca³kowit¹ zmian¹ systemu rozliczeñ z NFZ – zosta³ zmie-
niony program komputerowy, którym szpital rozlicza pobyty. W programie tym nie ma mo¿liwoœci rozliczenia
pacjenta powy¿ej osiemnastego roku ¿ycia, gdy¿ po wpisaniu numeru PESEL, pacjent zostaje automatycznie
«odrzucony» przez system. Potrzebne s¹ zatem rozwi¹zania centralne, które usun¹ ograniczenia wiekowe
w szpitalach pediatrycznych. Dla zobrazowania chcê dodaæ, ¿e w oddzia³ach dla doros³ych nie ma ograniczeñ
wiekowych i na oddzia³ach zabiegowych z powodzeniem operowane s¹ dzieci, jeœli dla szpitala jest to korzyst-
ne finansowo. Problem dzieci chorych onkologicznie, a maj¹cych ukoñczone osiemnaœcie lat, zacz¹³ siê kilka
lat temu, kiedy zniesiono zapis, ¿e leczenie choroby przewlek³ej, rozpoczête przed osiemnastym rokiem ¿ycia,
mo¿na prowadziæ na pediatrii do dwudziestego pierwszego roku ¿ycia. Nie przypominamy sobie, aby kiedy-
kolwiek by³ problem z pacjentem, który ukoñczy³ dwadzieœcia jeden lat. By³o to wielkim udogodnieniem
i ogranicza³o zbêdn¹ biurokracjê. Od kilku lat musimy w ka¿dym przypadku pisaæ podanie o zgodê z uzasad-
nieniem. Œl¹ski Oddzia³ Wojewódzki NFZ wyra¿a indywidualne zgody i wtedy powraca problem rozliczenia.
Chcielibyœmy rozwi¹zañ na szczeblu centralnym, w NFZ i Ministerstwie Zdrowia, które rozwi¹¿¹ problem raz
na zawsze”.

Proszê Pana Prezesa o wyra¿enie opinii w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Bochenek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny panie Ministrze!
Moje oœwiadczenie dotyczy podejmowanych przez spó³dzielnie mleczarskie dzia³añ w stosunku do rol-

ników dostawców mleka z tytu³u nienale¿nie wyp³aconego podatku VAT.
Zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug rolnikowi rycza³towe-

mu dokonuj¹cemu dostaw mleka przys³uguje zrycza³towany zwrot podatku z tytu³u sprzeda¿y œrodków
produkcji rolnej.

Zg³osili siê do mnie rolnicy, którzy dostarczaj¹ mleko do spó³dzielni mleczarskich, z proœb¹ o interwen-
cjê. Praktyka wielu spó³dzielni mleczarskich jest nastêpuj¹ca: w przypadku odmówienia przez dostawcê
mleka z³o¿enia podpisu na fakturach, spó³dzielnia, nie maj¹c mo¿liwoœci odliczenia podatku na zasa-
dach okreœlonych w przytaczanej ustawie, obci¹¿a rolników strat¹ z tytu³u nieodliczania podatku oraz
potr¹ca nale¿noœci z kwoty przys³uguj¹cej rolnikowi za dostarczane mleko.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie informacji, czy dzia³anie spó³dzielni mleczarskich
jest zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.

Z powa¿aniem
Lucjan Cichosz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Czeleja

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie w mediach pojawi³o siê wiele informacji na temat produktów regionalnych i trady-

cyjnych rejestrowanych w europejskim systemie ochronnym. Od czasu przyst¹pienia naszego kraju do
Unii Europejskiej zarejestrowano w tym systemie kilka produktów z Polski.

Takie wyroby umacniaj¹ markê polskiej ¿ywnoœci na œwiecie, promuj¹c dziedzictwo poszczególnych
obszarów, stanowi¹ te¿ dla wytwórców szansê zaistnienia na nowych rynkach zbytu ze wzglêdu na orygi-
nalnoœæ i wysok¹ jakoœæ produktów, przy czym dla optymalnego funkcjonowania tego systemu niezbêd-
ne s¹ szeroko zakrojone dzia³ania informacyjne i promocyjne.

Proszê o poinformowanie mnie o dzia³aniach ministerstwa w tym zakresie oraz o programach wsparcia
dla producentów wyrobów regionalnych.

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Czelej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Premierze!
W czerwcu bie¿¹cego roku podczas trzynastego posiedzenia Senatu RP z³o¿y³em oœwiadczenie w spra-

wie przestrzegania przez ministra spraw wewnêtrznych i administracji terminów w postêpowaniach do-
tycz¹cych dofinansowania informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne oraz
w zakresie opiniowania wzorów symboli, ustanawianych przez jednostki samorz¹du terytorialnego,
w oparciu o stanowisko Komisji Heraldycznej. Z otrzymanego wyjaœnienia, pismo BMP –
0724-5906/08/AK, wynika, ¿e minister spraw wewnêtrznych i administracji dok³ada wszelkich starañ,
aby sprawy wp³ywaj¹ce do MSWiA by³y rozpatrywane w terminach wynikaj¹cych z przepisów prawa. O ile
w dobre chêci Pana Ministra wierzê, to przedstawione powody opóŸnieñ œwiadcz¹ o zadziwiaj¹cej niemo-
cy urzêdników ministerstwa. W mojej ocenie powodów nale¿y upatrywaæ w niew³aœciwej organizacji pra-
cy oraz braku skutecznego nadzoru.

Niestety, mimo deklaracji, ¿e kolejne tury z³o¿onych wniosków o dofinansowanie informatyzacji bêd¹
rozpatrywane terminowo, nadal w tym wzglêdzie ³amane jest prawo. Informacji dotycz¹cej listy rankingo-
wej wniosków z³o¿onych w terminie do 31 marca 2008 r. pró¿no szukaæ na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej ministerstwa. Takiej listy rankingowej nie zamieszczono równie¿ przy rozpatrywaniu wnio-
sków z³o¿onych w listopadzie 2007 r.

Panie Ministrze, zajmujê siê t¹ spraw¹ na proœbê samorz¹dowców, którzy oczekuj¹ rzetelnej, uczciwej
i obiektywnej oceny sk³adanych wniosków. Ponadto szczególn¹ starannoœæ powinno siê zachowaæ, gdy
dotyczy to œrodków publicznych. Mo¿na mieæ uzasadnione w¹tpliwoœci, czy wszystkie te kryteria zosta³y
zachowane przy ustalaniu listy podmiotów, które otrzyma³y dofinansowanie projektów informatycznych
na mocy decyzji nr 0420/2 z dnia 31 lipca 2008 r.

Poniewa¿ zainteresowanie samorz¹dowców t¹ form¹ dofinansowania jest ogromne, oczekujê podjêcia
szybkich i skutecznych dzia³añ w tym zakresie.

Panie Ministrze, sk³adane deklaracje i dobre chêci problemu nie rozwi¹¿¹.

£¹czê wyrazy szacunku
W³adys³aw Dajczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego oraz do wiceprezesa Rady Mini-
strów, ministra spraw wewnêtrznych i administracji Grzegorza Schetyny

Puszcza Bia³owieska, œwiatowe dziedzictwo ludzkoœci, to obecnie najwiêksze w Europie skupisko
drzew o wymiarach pomnikowych. Niektóre z nich pamiêtaj¹ jeszcze czasy W³adys³awa Jagie³³y, a mo¿e
nawet Kazimierza Wielkiego. Puszcza ta nazywana jest per³¹ europejskich i œwiatowych lasów nizinnych.
Jest dzika, pierwotna, jedyna zachowana w tak niepowtarzalnej formie.

Obecnie w gminie Narewka, obejmuj¹cej czêœæ Puszczy Bia³owieskiej, budowane s¹ bazy i terminale:
Planta, Naftan, Lafarge. Drog¹ przecinaj¹c¹ Puszczê Bia³owiesk¹ i jednoczeœnie obszar Natura 2000 je¿d¿¹
tiry, pod ko³ami których gin¹ zwierzêta, nie wy³¹czaj¹c wilków objêtych ochron¹ prawn¹. Mieszkañcy tego
regionu od dawna domagaj¹ siê objêcia ca³ej Puszczy Bia³owieskiej parkiem narodowym, a ponadto stwo-
rzenia planu ochrony dla tego parku i ca³oœciowego planu zagospodarowania przestrzennego, z jasno wy-
znaczonymi strefami wokó³ parku, ich funkcjami i ograniczeniami w nich obowi¹zuj¹cymi. Nie da siê pogo-
dziæ rozwoju turystyki i ochrony przyrody z rozwojem uci¹¿liwych ga³êzi przemys³u i terenów sk³adowych,
bêd¹cych zarazem generatorami ruchu po sieci infrastruktury przecinaj¹cej puszczê i cenne przyrodniczo
obszary Doliny Górnej Narwi.

Pojawienie siê kolejnej inwestycji przemys³owej, jak¹ by³aby baza paliwowa £ukoil na ogromnej po-
wierzchni 25 ha, w odleg³oœci nieca³ych 2 km od puszczy i zaledwie 5 km od Bia³owieskiego Parku Naro-
dowego, to kolejny krok stanowi¹cy wtargniêcie przemys³u na tak cenne przyrodniczo obszary. Wed³ug
przekazanych mi informacji, rosyjska firma £ukoil zamierza postawiæ tu gigantyczn¹ bazê paliw z co naj-
mniej dwudziestoma zbiornikami na benzynê, gaz i olej. Najwiêksze z nich bêd¹ mog³y pomieœciæ 5 tysiê-
cy m3 paliw, które tiry rozwioz¹ po stacjach w ca³ej Polsce.

Argument zwolenników tej inwestycji, jakoby, z uwagi na ju¿ istniej¹ce w tym miejscu inne inwestycje prze-
mys³owe, kolejna nie spowoduje znacznych szkód w przyrodzie, jest niepowa¿ny oraz ca³kowicie chybiony.

Pamiêtaæ nale¿y, i¿ po wyra¿eniu zgody na zlokalizowanie w tym miejscu tak powa¿nej inwestycji,
nast¹pi najpierw budowa, a póŸniej eksploatacja, generuj¹ca ruch ciê¿kich pojazdów rozwo¿¹cych
surowce, bêd¹ nieuniknione awarie, wycieki itd. Tego typu inwestycje mo¿na przecie¿ organizowaæ
w innych miejscach, nie tak cennych przyrodniczo. W przeciwnym wypadku nast¹pi niechybna de-
gradacja terenów uznawanych dotychczas za Zielone P³uca Polski oraz dziedzictwo ludzkoœci.
Niew¹tpliwie to bomba dla ekosystemu puszczy. Na wykupionym przez £ukoil obszarze znajduj¹ siê
kana³y nawadniaj¹ce. W przypadku awarii i wycieku ska¿ona mo¿e zostaæ ca³a puszcza. Inwestycja
oznacza te¿ wzmo¿ony ruch tirów i znaczne zanieczyszczenie okolicy. W tych okolicznoœciach po-
stulowana przez zwolenników £ukoil inwestycja przyniesie wiêcej szkód ni¿ zysków dla regionu
Puszczy Bia³owieskiej.

Utworzenie od czterdziestu do piêædziesiêciu miejsc pracy dla mieszkañców tego regionu oraz uzyska-
nie przez gminê przychodu z tytu³u podatków nie zrekompensuj¹ strat spowodowanych realizacj¹ tej in-
westycji. Bazy paliwowe, w zale¿noœci od pojemnoœci zbiorników, zaliczane s¹ do kategorii zak³adów
o zwiêkszonym ryzyku wyst¹pienia katastrofy przemys³owej (2 tysi¹ce 500 t produktów naftowych) lub
do zak³adów o du¿ym ryzyku wyst¹pienia katastrofy przemys³owej (wartoœæ progowa 25 tysiêcy t). Pol-
skie prawo ochrony œrodowiska nie zezwala na takie inwestycje na terenach chronionych, a w tym przy-
padku jest to obszar chroniony.

Co wa¿niejsze, niejasne s¹ okolicznoœci pojawienia siê rosyjskiej firmy £ukoil w tym miejscu. Skoro ta
inwestycja nie niesie ze sob¹ ¿adnego niebezpieczeñstwa dla ekosystemu, to dlaczego rosyjska firma
kupi³a przez inn¹ firmê – Chemtank, z siedzib¹ w Warszawie, 25 ha ziemi, a nastêpnie, pos³uguj¹c siê
gmin¹, za³atwi³a jej odrolnienie. Na ¿yczenie £ukoil gmina tak zmieni³a miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, ¿eby dopuszcza³ budowê bazy. Ponadto to wszystko odby³o siê bez wiedzy najbardziej
tym zainteresowanych mieszkañców gminy Narewka oraz polskiej opinii publicznej.

Dlatego te¿ pragnê zwróciæ siê do pana ministra ochrony œrodowiska Macieja Nowickiego z zapytaniami.
Czy, w œwietle tych okolicznoœci, podjête zosta³y dzia³ania maj¹ce na celu nadanie ca³ej Puszczy

Bia³owieskiej statusu parku narodowego oraz objêcie go wzmo¿on¹ ochron¹ prawn¹?
Czy przewiduje Pan stworzenie ca³oœciowego planu zagospodarowania tego regionu, aby w przysz³oœci

unikn¹æ tego typu zdarzeñ?
Zwracam siê tak¿e do pana ministra spraw wewnêtrznych i administracji Grzegorza Schetyny z zapy-

taniami.
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Czy tak powa¿ne inwestycje, których realizacja planowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, wi¹¿¹ce siê z kapita³em zagranicznym oraz koniecznoœci¹ zmiany planu zagospodarowania prze-
strzennego danego obszaru, s¹ zdaniem Pana Ministra w³aœciwie nadzorowane przez przedstawicieli
rz¹du w terenie?

Czy decyzje w tych sprawach nie s¹ nara¿one na zbytni¹ swobodê samorz¹dów lokalnych?
Czy zostan¹ podjête w tej sprawie odpowiednie kroki, maj¹ce na celu zabezpieczenie polskiego intere-

su narodowego? Je¿eli tak, to jakie i w jakim terminie?
Czy procedura zmiany przeznaczenia gruntu, na którym ma byæ wybudowana baza paliw firmy £ukoil,

zosta³a przeprowadzona zgodnie z obowi¹zuj¹cym w naszym kraju prawem?
Ponadto proszê o udzielenie informacji, czy znane by³y Panu plany realizacji inwestycji na tym terenie

przez rosyjsk¹ firmê oraz czy nie widzi Pan w tym zagro¿enia polskich interesów.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Pani And¿elika Borys jest niew¹tpliwie zas³u¿onym cz³onkiem Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi oraz
zas³uguje na najwy¿sz¹ pochwa³ê, a przede wszystkim wsparcie i pomoc ze strony polskiego rz¹du, aby
jej dzia³alnoœæ mog³a byæ jeszcze bardziej efektywna.

Dlatego te¿ pragnê zwróciæ siê do Pana Prezesa Rady Ministrów z zapytaniem, czy ze strony polskiego
rz¹du wystêpowa³a jakakolwiek ingerencja w wewnêtrzne sprawy Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi oraz
jego funkcjonowanie, maj¹ca na celu wp³yniêcie na zmianê prezesa tego zwi¹zku.

Ponadto proszê o wskazanie, czy dzia³ania pani And¿eliki Borys mog¹ w dalszym ci¹gu liczyæ na wspar-
cie polskiego rz¹du oraz w jakim zakresie – w kontekœcie przysz³ych stosunków polsko-bia³oruskich.

Z wyrazami szacunku
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zwróci³ siê pan Zbigniew Pijankowski z proœb¹ o pomoc w rozwi¹zaniu

bardzo trudnej i d³ugo trwaj¹cej sprawy swojego ojca, pana Wies³awa Pijankowskiego.
Pan Wies³aw Pijankowski od czerwca 2005 r. jest pozbawiony ubezpieczenia emerytalno-rentowego i

wypadkowego i nie pobiera ¿adnych œwiadczeñ rentowych. Po wdro¿eniu w ¿ycie programu rent struktu-
ralnych dla rolników pan Zbigniew Pijankowski uda³ siê do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w P³ocku w celu uzyskania informacji, czy jego ojcu przys³uguje renta strukturalna. Przedstawi³
pracownikowi ARiMR sytuacjê ojca, to znaczy poinformowa³ urzêdnika ARiMR, ¿e pan Wies³aw Pijan-
kowski ma przyznan¹ tymczasow¹ rentê chorobow¹. Urzêdnik z agencji dzwoni³ w tej sprawie do ARiMR
w Warszawie i poinformowa³ pana Zbigniewa Pijankowskiego, ¿e ojciec, aby uzyskaæ rentê strukturaln¹,
musi zrezygnowaæ z renty chorobowej i zacz¹æ p³aciæ sk³adki na ubezpieczenie (podczas pobierania renty
chorobowej nie op³aca siê sk³adek). Po uzyskaniu tej informacji pan Zbigniew Pijankowski pojecha³ z oj-
cem do KRUS w P³ocku z zamiarem zrezygnowania z renty chorobowej. Urzêdniczka KRUS poleci³a napi-
saæ wniosek, którego treœæ podyktowa³a. Pan Zbigniew P. napisa³ wniosek wed³ug zaleceñ pracownika
KRUS w P³ocku, a pan Wies³aw P. podpisa³ siê pod nim. Wniosek dotyczy³ zawieszenia prawa do renty
chorobowej.

W dniu 29 paŸdziernika 2004 r. KRUS w P³ocku wyda³ decyzjê i stwierdzi³ w niej, ¿e Wies³aw Pijankow-
ski ma zawieszone prawo do renty chorobowej i podlega ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników oraz ma
obowi¹zek op³acania sk³adek. Pan Wies³aw P. w dobrej wierze z³o¿y³ wniosek o zawieszenie prawa do ren-
ty chorobowej tymczasowej i zosta³ on uwzglêdniony. Nastêpnie wydano decyzjê o podleganiu ubezpie-
czeniu spo³ecznemu rolników, co umo¿liwi³o mu ubieganie siê o przyznanie renty strukturalnej. Przed jej
wydaniem KRUS dwukrotnie wydawa³ zaœwiadczenia o podleganiu ubezpieczeniu spo³ecznemu rolni-
ków i na tym etapie nie ¿ywi³ ¿adnych w¹tpliwoœci co do b³êdów poprzednich decyzji. Pan Wies³aw P.
z³o¿y³ wszystkie potrzebne dokumenty i zaœwiadczenia do ARiMR, na podstawie których zosta³a wydana
decyzja, ¿e Wies³aw Pijankowski spe³nia warunki do otrzymania renty strukturalnej. Rodzice pana Zbi-
gniewa P. mieli szeœæ miesiêcy na notarialne przepisanie gospodarstwa. Po dostarczeniu aktu notarialne-
go ARiMR w P³ocku wyda³a decyzjê o przyznaniu renty strukturalnej i o jej wysokoœci. Po otrzymaniu de-
cyzji o przyznaniu renty strukturalnej KRUS ponownie dokona³ analizy okresów sk³adkowych i stwier-
dzi³, ¿e decyzja z dnia 29 paŸdziernika 2004 r. by³a b³êdna, gdy¿ nie mo¿na zrezygnowaæ z prawa do renty
chorobowej ani jej zawiesiæ i wyda³ decyzjê uniewa¿niaj¹c¹. Spowodowa³o to, ¿e ARiMR wstrzyma³a rentê
strukturaln¹.

Od wszystkich decyzji wydawanych przez KRUS pañstwo Pijankowscy odwo³ywali siê do s¹du pierw-
szej i drugiej instancji. S¹d wskaza³, ¿e niedopuszczalna jest sytuacja, i¿ pracownik organu rentowego in-
formuje ubezpieczonego o mo¿liwoœci sk³adania odpowiednich wniosków, powo³uj¹c siê na b³êdn¹ po-
dstawê prawn¹, a nastêpnie stwierdza, ¿e by³y one b³êdne i uchyla je bez wiedzy i zgody ubezpieczonego.
Jest rzecz¹ niezrozumia³¹, dlaczego za b³êdy pracownika KRUS odpowiedzialnoœæ ponosi pan Wies³aw P.,
który od m³odych lat pracowa³ ciê¿ko w gospodarstwie, nigdy nie spóŸni³ siê z op³at¹ sk³adki, a teraz przez
z³e decyzje KRUS i ARiMR zosta³ bez œrodków do ¿ycia i nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego. Gdyby
pañstwo Pijankowscy uzyskali w³aœciwe informacje z KRUS i ARiMR, zgodne z prawem, pan Wies³aw Pi-
jankowski nie stara³by siê o uzyskanie renty strukturalnej, poniewa¿ ¿ona pana Wies³awa Pijankowskie-
go za pó³tora roku koñczy³a piêædziesi¹t piêæ lat i mog³aby staraæ siê o rentê strukturaln¹.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem: czy uczciwy obywatel winien ponosiæ
skutki braku kompetencji urzêdników, czego konsekwencj¹ jest brak œrodków do ¿ycia i brak ubezpie-
czenia zdrowotnego?

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zwróci³ siê mieszkaniec miasta Ciechanów, pan Stanis³aw Czostkie-

wicz, z proœb¹ o interwencjê w sprawie umieszczenia insulin analogowych, takich jak Levemir i Lantus,
na liœcie leków refundowanych.

Jak wynika z przedstawionych przez pana Czostkiewicza informacji, na cukrzycê choruje od czterdzie-
stu lat. W ci¹gu swojego ¿ycia przyjmowa³ insulinê klasyczn¹ i insuliny analogowe, jednak to w³aœnie po
zastosowaniu insuliny analogowej Levemir stan jego zdrowia znacznie siê poprawi³, a groŸba dializ zo-
sta³a oddalona. Niestety, sytuacja finansowa pana Stanis³awa Czostkiewicza nie jest dobra i nie staæ go
na zakup drogiej insuliny analogowej, która w zwi¹zku z tym, i¿ nie jest refundowana, kosztuje pacjenta
oko³o 340 z³. Opakowanie wystarcza na trzy tygodnie.

Wiadomo, ¿e warunkiem w³aœciwego leczenia cukrzycy jest odpowiednio dobrana terapia, zapew-
niaj¹ca w³aœciw¹ kontrolê metabolizmu, która musi zostaæ potwierdzona za³o¿onym z góry do osi¹gniêcia
wynikiem HbA1C. Tylko stosowne leczenie daje szansê pacjentom na odpowiednio d³ugie ¿ycie, zapewnia
brak powik³añ, opóŸnia ich nadejœcie albo zmniejsza nasilenie. Leki nowej generacji daj¹ diabetykom
szansê na normalne ¿ycie. Analogi insuliny odtwarzaj¹ profil wydzielania insuliny w sposób najbardziej
zbli¿ony do fizjologicznego.

Insulina analogowa utrzymuje stê¿enie insuliny u diabetyka przez ca³¹ dobê na tym samym poziomie,
chroni¹c przed spadkami poziomu cukru tak¿e podczas snu. Klasyczne insuliny dostêpne na rynku nie
dzia³aj¹ tak d³ugo. Pacjenci przyjmuj¹cy insulinê analogow¹ maj¹ znacznie lepsze wskaŸniki wyrówna-
nia metabolicznego.

Wzwi¹zkuz tymzwracamsiêdoPaniMinister z zapytaniem,czy insulinyanalogowe typuLevemir i Lantus
przewidziane s¹ do objêcia refundacj¹.

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!
Zwracam siê do Pana Ministra w sprawie przeprowadzenia wspólnej debaty oraz wys³uchania publicz-

nego nad przygotowywanym Projektem Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030.
W ostatnim czasie nap³ynê³o do mnie kilkadziesi¹t uwag zwi¹zanych z problemem ¿eglugi œródl¹dowej

w Polsce. Przedsiêbiorstwa, armatorzy i firmy zwi¹zane z transportem i turystyk¹ wodn¹ s¹ ¿ywo zainte-
resowane przeprowadzeniem publicznej debaty.

Na ostatnim posiedzeniu Parlamentarnego Zespo³u do spraw Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej,
w którym uczestniczy³ podsekretarz stanu Maciej Trzeciak, zaproponowa³em, aby miejscem takiego spo-
tkania by³ parlament.

Liczê, ¿e podczas takiej debaty wszystkie zainteresowane strony przedstawi¹ swoje opinie i wspólnie
wypracujemy jak najlepsze rozwi¹zania, maj¹c na uwadze dobro ¿eglugi œródl¹dowej w Polsce. Jako
przewodnicz¹cy zespo³u chcia³bym zadeklarowaæ pomoc w pracach nad powstaj¹cym projektem i liczê
na owocn¹ wspó³pracê.

Z powa¿aniem
Piotr G³owski
przewodnicz¹cy Parlamentarnego Zespo³u
ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Dotar³y do mnie niepokoj¹ce informacje od lekarzy w zwi¹zku z wydawaniem kart zgonu. W œwietle

obecnych regulacji prawnych osobami uprawnionymi do stwierdzania zgonu i jego przyczyny s¹ lekarze.
Wynika to zarówno z treœci art. 43 ustawy o zawodzie lekarza, jak i z treœci art. 11 ustawy o cmentarzach.

Przepis art. 11 ust. 2 ustawy o cmentarzach przewiduje jednak tak¿e stwierdzanie zgonu przez osoby
inne ni¿ lekarz, powo³ane do tych czynnoœci przez starostê. Kwalifikacje tych osób okreœla rozporz¹dze-
nie wydane na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy. Nie da siê niestety ukryæ, ¿e rozporz¹dzenie to wydano
wiele lat temu – co ciekawe, w ogóle nie by³o ono nowelizowane, mimo wielokrotnego wprowadzania
zmian do ustawy, a tak¿e zmiany rozporz¹dzenia dotycz¹cego kart zgonu – i jest ono obecnie dosyæ ana-
chroniczne. Obok lekarzy w rozporz¹dzeniu tym jako osoby uprawnione wskazano tak¿e starszych fel-
czerów i felczerów oraz po³o¿ne wiejskie (§3 rozporz¹dzenia ministra zdrowia i opieki spo³ecznej z 3 sierp-
nia 1961 r.) i pielêgniarki (§5 tego samego rozporz¹dzenia).

W chwili obecnej do osób poszkodowanych w wypadkach najczêœciej jad¹ zespo³y ratunkowe,
w sk³adzie których nie ma lekarza, s¹ tylko ratownicy medyczni. Zgodnie z obecnymi regulacjami praw-
nymi ratownik medyczny nie jest uprawniony do wypisywania karty zgonu. Teoretycznie w przypadku
stwierdzenia zgonu na miejsce powinien przyjechaæ lekarz rodzinny. Czêsto jest to niemo¿liwe, a jeœli na-
wet jest mo¿liwe, to lekarze rodzinni robi¹ to niechêtnie. Nie mo¿na do takiego przypadku wys³aæ drugie-
go zespo³u ratunkowego z lekarzem, poniewa¿ fundusz zdrowia nie pokryje kosztów wyjazdu karetki.
Jednoczeœnie nie zawsze mo¿na przewieŸæ zw³oki do miejsca, w którym znajduje siê lekarz, poniewa¿ czê-
sto organy œledcze musz¹ zabezpieczyæ œlady.

Czy Ministerstwo Zdrowia prowadzi prace zwi¹zane ze zmian¹ unormowañ prawnych zwi¹zanych
z kartami zgonu, szczególnie z uprawnieniem ratowników medycznych do ich wydawania?

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z gor¹cym apelem o zwiêkszenie puli œrodków finansowych przeznacza-

nych dotychczas na ochronê zabytków w województwie warmiñsko-mazurskim. Ten region Polski otrzy-
muje du¿o mniejsze fundusze na ten cel ni¿ pozosta³e województwa naszego kraju. Informacje, jakie uzy-
ska³em od w³aœciwych instytucji wojewódzkich, wyraŸnie pokazuj¹, ¿e przyznawane dotacje z MKiDN s¹
nieproporcjonalne do stanu zabytków.

Mam pe³n¹ œwiadomoœæ, jakie œrodki s¹ potrzebne do wykonania prac na rzecz ochrony zabytków na
terenie ca³ego kraju, ale bardzo proszê Pana Ministra o zachowanie zasady proporcjonalnoœci w odniesie-
niu do poszczególnych województw Polski. W roku bie¿¹cym wojewoda warmiñsko-mazurski dysponuje
kwot¹ oko³o 530 tysiêcy z³ na wsparcie dzia³añ konserwatorskich. Pozwoli to na dofinansowanie mniej
ni¿ 5% z³o¿onych wniosków, gdy¿ tymczasem inne województwa posiadaj¹ na ten cel oko³o 3 milionów z³.

Teren pó³nocno-wschodniej Polski to region wyj¹tkowo bogaty pod wzglêdem zasobów i dorobku kul-
turowo-historycznego. Niezwykle istotnym elementem tego dziedzictwa s¹ liczne zabytki, zw³aszcza ko-
œcio³y na terenie Warmii, które wymagaj¹ pilnego odnowienia, konserwowania, a tak¿e rekonstrukcji.

Z powa¿aniem
Ryszard J. Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z apelem przedsiêbiorców z województwa warmiñsko-mazurskiego zwracam siê do Pana

Ministra z proœb¹ o zwrócenie uwagi na opisany poni¿ej problem. W ocenie biznesmenów Warmii i Mazur
polskie placówki dyplomatyczne nie funkcjonuj¹ w sposób zapewniaj¹cy ochronê ich interesów.

W pierwszej kolejnoœci chcê zwróciæ uwagê na przypadek zatrudnionych w polskich firmach obcokra-
jowców: Bia³orusinów, Rosjan oraz Ukraiñców. Pracownicy tych narodowoœci napotykaj¹ na znaczne
trudnoœci i przewlek³e procedury zwi¹zane z uzyskaniem polskich wiz. Postêpowanie jest wielotygodnio-
we, co powoduje komplikacje w dzia³alnoœci gospodarczej firm, które zarówno zajmuj¹ siê eksportem to-
warów wysokiej jakoœci, jak równie¿ zamierzaj¹ inwestowaæ kapita³ za granic¹. Niestety, przeszkody biu-
rokratyczno-administracyjne ograniczaj¹ swobodê dzia³alnoœci polskich podmiotów gospodarczych
w porównaniu z przedsiêbiorcami z innych pañstw.

Otrzyma³em informacje o niezwyk³ej przewlek³oœci postêpowania wizowego w polskich placówkach
dyplomatycznych na Ukrainie (Kijów i Charków), Bia³orusi (Miñsk), w Rosji (Moskwa) oraz Iranie (Tehe-
ran, konsulat generalny).

Wed³ug mojej wiedzy postêpowanie prowadzone w ramach procedur obowi¹zuj¹cych w placówkach
dyplomatycznych innych krajów, równie¿ sygnatariuszy porozumienia z Schengen, nie jest d³ugotrwa³e.

Dodatkowo przedsiêbiorcy wyrazili opiniê o niewystarczaj¹cym zaanga¿owaniu pracowników amba-
sady RP w Moskwie w udzielanie istotnej pomocy. Przedsiêbiorcy z naszego kraju nie otrzymuj¹ odpo-
wiedniej pomocy w postaci informacji oraz porad w zakresie rosyjskich przepisów. Pozbawieni stosowne-
go wsparcia ze strony w³adz polskich zostaj¹ postawieni w mniej korzystnej sytuacji ni¿ biznesmeni z in-
nych pañstw unijnych, którzy dzia³aj¹ w tym kraju.

Maj¹c œwiadomoœæ wyzwañ stoj¹cych przed polsk¹ polityk¹ zagraniczn¹, w tym koniecznoœci poprawy
funkcjonowania polskich placówek dyplomatycznych, doceniam zaanga¿owanie Pana Ministra w ten
proces i dlatego zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o ustosunkowanie siê do wskazanych kwestii.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Bardzo dziêkujê za odpowiedŸ, przekazan¹ w piœmie z dnia 14 sierpnia 2008 r., udzielon¹ przez pana

Jerzego Szymañskiego, zastêpcê prokuratora generalnego.
Informujê, ¿e postêpowanie przygotowawcze w stosunku do pañstwa Iwony i W³odzimierza Stelma-

chów nie znajduje siê w fazie koñcowej, bowiem prokurator, Adam Gierk, w zarz¹dzeniu o odmowie udo-
stêpnienia w czêœci akt sprawy z dnia 7 sierpnia 2008 r. napisa³, ¿e „prowadzone œledztwo ma nadal cha-
rakter rozwojowy zarówno pod wzglêdem podmiotowym, jak i przedmiotowym” i ¿e „z uwagi na wie-
low¹tkowoœæ postêpowania, nadal nie zdo³ano przes³uchaæ wszystkich osób mog¹cych braæ udzia³
w pope³nianiu przestêpstw”. W zwi¹zku z tym decyzja o czêœciowym umorzeniu postêpowania nie zosta³a
podjêta przed wyznaczeniem terminu koñcowego. Œwiadczy to o tym, ¿e przypisywanie wspomnianym
osobom udzia³u w zorganizowanej grupie przestêpczej mia³o na celu wprowadzanie w b³¹d s¹dów.

W trakcie dokonywanych przeszukañ we wrzeœniu i w paŸdzierniku 2007 r. w domu pañstwa Stelma-
chów i w pomieszczeniach s³u¿bowych zabezpieczono przedmioty, które wed³ug prokuratora s¹ dowo-
dem w sprawie. Informujê, ¿e dyskietki zabrane z gabinetu pani profesor Iwony Stelmach – tê informacjê
uzyskano od pani profesor – zawieraj¹ rozdzia³y wydanej pod jej redakcj¹ w lipcu 2007 r. ksi¹¿ki oraz pra-
ce naukowe publikowane w pismach o œwiatowej renomie.

Atlas anatomiczny zabrano z domu podczas drugiego przeszukania, 5 paŸdziernika 2007 r. Zadziwiaj¹cy
jest fakt, ¿e przez dwa tygodnie pan W³odzimierz Stelmach pozostawia³ ksi¹¿kê w domu, pomimo ¿e wed³ug
prokuratora jest ona dowodem przestêpstwa. Informujê, ¿e zabrany atlas nie jest wysokospecjalistyczny, ale
jest obowi¹zkowym podrêcznikiem do nauki anatomii dla studentów Uniwersytetu Medycznego w £odzi, co
wynika ze spisu biblioteki UM, a syn pañstwa Stelmachów jest studentem wydzia³u lekarskiego.

Nadmieniam, ¿e podczas zabrania pieniêdzy z domu, funkcjonariusze ABW zostali poinformowani, ¿e
w domu pozostaj¹ synowie, bêd¹cy na utrzymaniu rodziców.

O okolicznoœciach zwi¹zanych ze zmuszaniem pana W³odzimierza Stelmacha do z³o¿enia nieprawdzi-
wych zeznañ i roli obroñców w tej sprawie pisa³em w poprzednim piœmie. Poprzedni obroñcy nie s¹ ju¿
pe³nomocnikami pana W³odzimierza Stelmacha, a uczestnictwo procesowe jednego z nich w dniu 4 paŸ-
dziernika 2007 r., w aspekcie równoczesnej obrony prezesów jednej z firm wykonuj¹cych badania labora-
toryjne dla szpitali na terenie ca³ej Polski, równie¿ powinno zostaæ wyjaœnione.

Dorêczenia wezwania w dniu 19 czerwca 2008 r. panu W³odzimierzowi Stelmachowi przez funkcjona-
riuszy ABW absolutnie nie mo¿na wi¹zaæ z koniecznoœci¹ pilnego powiadomienia o badaniu przez
bieg³ego lekarza, gdy¿ opinia o stanie zdrowia zosta³a wydana kilka tygodni po konsultacji i pomimo pozy-
tywnego orzeczenia o stanie zdrowia do chwili obecnej pan W³odzimierz Stelmach nie uczestniczy³
w czynnoœciach procesowych.

Niezrozumia³y wydaje siê fakt, ¿e pomimo zarzutów zwi¹zanych z „ustawianiem przetargów”, co mia³o
doprowadziæ do ich wygrania przez wspomnian¹ firmê, firma ta nie ponosi odpowiedzialnoœci karnej
za czyny pope³nione przez jej w³aœcicieli. Z moich informacji wynika, ¿e przetargi nie zosta³y uniewa¿nio-
ne, w zwi¹zku z tym narzuca siê pytanie, czy przez ca³y ten czas Skarb Pañstwa ponosi straty, o których
pisze prokurator Adam Gierk.

Informujê, ¿e firma, której w³aœciciele s¹ kierownikami zorganizowanej grupy przestêpczej, jest g³ów-
nym sponsorem zjazdów, które odbêd¹ siê w paŸdzierniku i listopadzie 2008 r. w ekskluzywnych hote-
lach w Warszawie. Kto wiêc, jeœli nie prokuratura, mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem o zawieszenie dzia³alnoœci
spó³ki, a tym samym zapobiec dalszym stratom ponoszonym przez publiczne zak³ady opieki zdrowotnej,
o których pisze prokurator w stawianych zarzutach. Wynika z tego, ¿e prokurator, który dysponuje pe³n¹
dokumentacj¹ przetargow¹, wie, ¿e przetargi nie by³y ustawione, a ich rozstrzygniêcia s¹ korzystne dla
szpitala i pacjentów.

Odnosz¹c siê do kwestii dzia³añ prokuratora, maj¹cych spowodowaæ z³o¿enie przez pana W³odzimie-
rza Stelmacha wyjaœnieñ o okreœlonej treœci, informujê, ¿e w dniu 19 grudnia 2007 r., podczas pierwszej
takiej mo¿liwoœci, w czasie przes³uchania w areszcie œledczym w Poznaniu, pan W³odzimierz Stelmach
z³o¿y³ wyczerpuj¹ce wyjaœnienia w tej sprawie. O metodach stosowanych przez prokuratora Adama Gier-
ka informowa³em Pana Ministra w poprzednim piœmie i otrzyma³em informacjê, ¿e istnieje wysokie praw-
dopodobieñstwo pope³nienia przez niego przestêpstwa z art. 231 k.k. Potwierdzenie tych informacji
by³oby ciosem dla prokuratury.
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Twierdzenia pani profesor Iwony Stelmach, dotycz¹ce prokuratora Adama Gierka, w kolejnych pi-
smach nie s¹ sprzeczne, gdy¿ w styczniu 2008 r. z³o¿y³a ona doniesienie o pope³nieniu przez niego prze-
stêpstwa do naczelnika Prokuratury Krajowej w £odzi, pana Wojciecha Górskiego, opisuj¹c dok³adnie
okolicznoœci. Nie otrzyma³a na to odpowiedzi. Posiadam ten dokument, poœwiadczony przez kancelariê
prokuratury. Co do materia³ów potwierdzaj¹cych okolicznoœci zwi¹zane z propozycj¹ z³o¿enia niepraw-
dziwych zeznañ, które zadowoli³yby prokuratora, wyjaœniam, ¿e nie s¹ to rozmowy anonimowe i zdecydo-
wanie daj¹ podstawy do czynienia ustaleñ.

Podsumowuj¹c, na stronnicze dzia³ania prokuratora Adama Gierka wskazuj¹ nastêpuj¹ce fakty:
— ¿¹danie dziewiêciomiesiêcznego aresztu jedynie dla pana W³odzimierza Stelmacha, w oparciu o za-

rzut z art. 258 k.k.;
— kaucja w wysokoœci 250 tysiêcy z³ dla pana W³odzimierza Stelmacha, pomimo opuszczenia aresztu

ze wzglêdu na z³y stan zdrowia.
— kaucja dla pani Iwony Stelmach w wysokoœci 150 tysiêcy z³, zabezpieczenie mienia na oko³o 400 ty-

siêcy z³.
Ponownie informujê Pana Ministra, ¿e nikt inny w sprawie dotycz¹cej firmy, która wygra³a przetarg,

nie jest tak szykanowany przez prokuratora, jak profesor Iwona Stelmach i docent W³odzimierz Stel-
mach.

Z moich informacji wynika, ¿e sprawy pañstwa Stelmachów i pana Krakowiaka nie s¹ jedynymi, w któ-
rych prowadz¹cy je prokurator, Adam Gierk, móg³ siê dopuœciæ nadu¿ywania w³adzy, co mo¿e wyczerpy-
waæ znamiona pope³nienia czynów z art. 231 k.k., na co wskaza³ pan Jerzy Szymañski, zastêpca prokura-
tora generalnego, w odpowiedzi udzielonej na moje oœwiadczenie, sygnatura RP III Ko 2009/08,
BM-I-0700-385/08. O uzyskaniu kolejnych materia³ów, opisuj¹cych podobne przypadki, bêdê Pana Mi-
nistra informowa³.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Okres dyskusji nad bud¿etem, którym bêdzie dysponowa³o Ministerstwo Obrony Narodowej, jest do-

brym momentem na rozpoczêcie rozmowy, która znajdzie swe miejsce równie¿ w czasie obrad sejmowej
i senackiej Komisji Obrony Narodowej. Analizuj¹c strukturê bud¿etu lat poprzednich oraz bie¿¹cego
roku w odniesieniu do konkretnych rodzajów wojsk, mo¿na nabraæ przekonania, ¿e „ubogim dzieckiem”
MON od momentu powstania s¹ Wojska Specjalne. To bardzo dziwna sytuacja, gdy¿ w otoczeniu Pana
Ministra pracuj¹ wysokiej rangi oficerowie z tej formacji. Przyk³ad braku sta³ego miejsca dla dowództwa
Wojsk Specjalnych – czy to jest Bydgoszcz? – pokazuje, ¿e nie ma pomys³u na dzia³anie tego rodzaju
wojsk. Œwiate³kiem w tunelu dla uporz¹dkowania spraw Wojsk Specjalnych by³o powo³anie przez Pana
Ministra nowego dowódcy jednostki GROM. Doœwiadczenie pana pu³kownika oraz dzia³ania w oparciu
o cele, których wdra¿anie rozpocz¹³ pierwszy jej dowódca, pan genera³ S³awomir Petelicki, powinny do-
prowadziæ do rozwoju jednostki. W sprawie GROM dobrze by³oby pokusiæ siê o ocenê, czyje dzia³ania sta-
wia³y na czele jednostki oficerów, którzy nie czuli rytmu jej pracy i, w mojej ocenie, doprowadzi³y do zaha-
mowania rozwoju oraz powstania zaleg³oœci, które bêdzie trzeba nadrabiaæ przez lata. Mam nadziejê, ¿e
decyzja Pana Ministra w sprawie dowództwa GROM uporz¹dkuje i nada dobry kierunek rozwoju Wojsk
Specjalnych.

Korzystaj¹c z okazji sk³adania oœwiadczenia senatorskiego, uprzejmie proszê Pana Ministra o przepro-
wadzenie analizy, która wyka¿e, czy potrzebne jest istnienie, dzia³anie i rozwój jednostek utworzonych w
ramach Wojsk Specjalnych, w oparciu o ich skutecznoœæ w realnych dzia³aniach – misje zagraniczne –-
a tak¿e specyfiki zagro¿eñ, na które tego rodzaju wojska maj¹ reagowaæ.

Liczê, ¿e ta trwaj¹ca kilka miesiêcy dyskusja poka¿e, ¿e formacje tego typu jako jedyne posiadaj¹ w ra-
mach naszych si³ zbrojnych skuteczny potencja³ reagowania na ewentualne zewnêtrzne zagro¿enia.

W zwi¹zku z tym widzê potrzebê rozbudowy tego rodzaju si³ zbrojnych w ramach MON i, co za tym idzie,
zwiêkszenia na ten cel œrodków w bud¿ecie na 2009 r. Ze wzglêdu na wystêpowanie ewentualnych za-
gro¿eñ zewnêtrznych Wojska Specjalne nie powinny przegraæ rywalizacji o œrodki z bud¿etu pañstwa
z formacjami, których potencjalna skutecznoœæ dzia³añ przeminê³a wiele lat temu, a ich w³asna wartoœæ
oparta jest na efektywnoœci lobbowania na ich rzecz przez dowódców. Rz¹d polski podj¹³ reformy, na któ-
re nie odwa¿y³ siê ¿aden inny. To dobry kierunek, ale wymagaj¹cy koncentrowania œrodków w forma-
cjach, które w okresach przejœciowych oka¿¹ siê najbardziej skuteczne wobec zagro¿eñ mog¹cych do-
tkn¹æ nasz¹ ojczyznê. Liczê na zrozumienie mojego toku myœlenia i wsparcie przedstawionej propozycji.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Bardzo dziêkujê Panu Ministrowi za udzielenie odpowiedzi na oœwiadczenie senatorskie dotycz¹ce na-

gród wyp³acanych prokuratorom w latach 2007–2008 za szczególne osi¹gniêcia w pracy œledczej.
Uprzejmie proszê Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na pytanie, ile ³¹cznie œrodków finansowych

przeznaczono na nagrody dla osiemdziesiêciu czterech wyró¿nionych prokuratorów oraz ile wynosi³a
najwiêksza premia uzyskana z tytu³u wybitnych osi¹gniêæ w pracy œledczej.

Jednoczeœnie uprzejmie proszê o podanie informacji, czy w grupie osiemdziesiêciu czterech wyró¿nio-
nych prokuratorów by³ pan Adam Gierk i czy ewentualna nagroda by³a mu przyznana za œledztwo prowa-
dzone przeciwko pañstwu S.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Serdecznie dziêkujê Panu Ministrowi za poparcie inicjatywy zorganizowania w 2010 r. w £odzi festiwa-

lu „Dni Komedy”. W imieniu organizatorów oraz swoim w³asnym zwracam siê do Pana Ministra
z uprzejm¹ proœb¹ o przyjêcie honorowego patronatu nad przygotowaniami i realizacj¹ wymienionego
projektu. Poparcie Pana Ministra oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podniesie rangê
ca³ego przedsiêwziêcia oraz u³atwi organizatorom znalezienie sponsorów. Jestem przekonany, ¿e twórcy
festiwalu do³o¿¹ wszelkich starañ, by by³ on wyj¹tkowym i niezapomnianym wydarzeniem kulturalnym.

Jednoczeœnie pragnê podziêkowaæ Panu Ministrowi za udzielenie informacji dotycz¹cych programów
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego umo¿liwiaj¹cych ubieganie siê o dofinansowanie. Fundacja
Art. Industry przed³o¿y stosowne wnioski w terminach przewidzianych przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

¯ywiê g³êbok¹ nadziejê, ¿e przychyli siê Pan do mojej proœby i obejmie patronat honorowy nad tym
szczególnym przedsiêwziêciem artystycznym.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

oraz senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Podczas spotkania z pani¹ mgr Krystyn¹ Walewsk¹, przewodnicz¹c¹ Okrêgowej Rady Pielêgniarek
i Po³o¿nych w £odzi, zosta³y nam przedstawione uwagi cz³onkiñ rady w sprawie poselskich projektów
ustaw dotycz¹cych s³u¿by zdrowia. Zastrze¿enia pielêgniarek dotycz¹ przede wszystkim obligatoryjnego
przekszta³cania SP ZOZ w spó³ki prawa handlowego. Ich zdaniem odst¹pienie od zasady dobrowolnoœci
przekszta³ceñ oraz brak szczegó³owych za³o¿eñ zaproponowanego modelu w sposób negatywny wp³ynie
na kondycjê s³u¿by zdrowia w Polsce.

Podczas spotkania poruszono równie¿ kwestiê niebrania pod uwagê w projekcie ustawy o zak³adach
opieki zdrowotnej propozycji œrodowiska pielêgniarek i po³o¿nych wyra¿onych w stanowisku Naczelnej
Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych z 11 marca 2008 r. w sprawie „Katalogu problemów do dyskusji”. Pielê-
gniarki zasygnalizowa³y równie¿, i¿ w projektach ustaw dotycz¹cych s³u¿by zdrowia nie realizuje siê za-
sad wskazanych w rekomendacjach konferencji „bia³ego szczytu”.

W zwi¹zku z proœb¹ o interwencjê uprzejmie prosimy Pani¹ Minister o udzielenie odpowiedzi, czy
przedstawione przez œrodowisko pielêgniarek i po³o¿nych zastrze¿enia, ujête w stanowisku Prezydium
Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych z dnia 13 sierpnia 2008 r., zostan¹ wziête pod uwagê w projek-
tach ustaw o s³u¿bie zdrowia.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski,
Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z planowan¹ modernizacj¹ drogi krajowej S15 na odcinku Wrzeœnia – Gniezno zwracam siê

z proœb¹ do Pana Ministra o sprecyzowanie terminów realizacji tej inwestycji drogowej oraz precyzyjne
okreœlenie jej etapów.

Droga S15 nie tylko ³¹czy Gniezno z Wrzeœni¹, ale stanowi tak¿e drogê dojazdow¹ z kierunku Bydgosz-
czy i Torunia do autostrady A2. W zwi¹zku z coraz wiêkszym nasileniem ruchu w ostatnich latach ko-
nieczna jest odnowa nawierzchni drogi, jej poszerzenie, przebudowa skrzy¿owañ, chodników. Aktualny
stan drogi ewidentnie zagra¿a bezpieczeñstwu jej u¿ytkowników. Muszê zaznaczyæ, ¿e samorz¹dy, przez
tereny których przebiega droga S15, wielokrotnie interweniowa³y w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad.

W zwi¹zku z faktem, ¿e droga S15 stanowi doœæ krótki odcinek w skali dróg województwa wielkopol-
skiego, wskazane jest, aby dokonaæ jej modernizacji w jak najkrótszym terminie.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do pani w sprawie rozwa¿enia mo¿liwoœci i celowoœci nowelizacji przepisów reguluj¹cych za-

sady refundowania ze œrodków Funduszu Pracy wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym pracownikom.
Przepisy rozporz¹dzenia ministra pracy i polityki spo³ecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie re-

fundowania ze œrodków Funduszu Pracy wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym pracownikom okre-
œlaj¹ szczegó³owo warunki i tryb refundowania pracodawcom ze œrodków Funduszu Pracy wynagrodzeñ
wyp³acanych m³odocianym pracownikom. Rozporz¹dzenie stanowi przepisy wykonawcze wydane na
podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia, pracodawca zatrudniaj¹cy m³odocianych mo¿e wyst¹piæ z wnio-
skiem o zawarcie umowy o refundacjê wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym oraz sk³adek na ubezpie-
czenia spo³eczne od refundowanych wynagrodzeñ, je¿eli spe³nia okreœlone w rozporz¹dzeniu warunki (§2
rozporz¹dzenia). Pomoc, o której mowa, jest udzielana od 30 czerwca 2008 r., z tym, ¿e realizacja podpi-
sanych w tym czasie umów nast¹pi nie póŸniej ni¿ do 31 lipca 2010 r. (§5 rozporz¹dzenia). Oznacza to, ¿e
pomoc dla pracodawców z tytu³u zatrudniania m³odocianych bêdzie udzielana tylko do dnia 30 czerwca
2008 r., z zastrze¿eniem realizacji zawartych umów do koñca lipca 2010 r. W konsekwencji przedsiêbior-
cy, a w szczególnoœci rzemieœlnicy trudni¹cy siê szkoleniem i zatrudnianiem pracowników m³odocia-
nych, utrac¹ de facto jedyn¹ formê pomocy otrzymywan¹ z tytu³u prowadzonych szkoleñ osób m³odocia-
nych. Koszty zatrudnienia oraz wykonywanych szkoleñ w ca³oœci obci¹¿¹ bud¿ety przedsiêbiorców, g³ów-
nie rzemieœlników.

W wyniku nowelizacji rozporz¹dzenia ministra pracy i polityki spo³ecznej z 24 czerwca 2008 r. zmie-
niaj¹cej rozporz¹dzenie w sprawie refundowania ze œrodków Funduszu Pracy wynagrodzeñ wyp³acanych
m³odocianym pracownikom, DzU z dnia 30 czerwca 2008 r. Nr 112, poz. 716, zosta³ zmieniony termin
udzielania pomocy oraz termin koñcowy realizacji umów wczeœniej zawartych. W chwili obecnej §11 roz-
porz¹dzenia brzmi nastêpuj¹co: „Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2008 r., z tym, ¿e realizacja
podpisanych w tym czasie umów nast¹pi nie póŸniej ni¿ do dnia 31 lipca 2010 r.”.

Brak pomocy ze strony pañstwa dla rzemieœlników zatrudniaj¹cych pracowników m³odocianych
w sposób znacz¹cy przyczyni siê do zmniejszenia zatrudnienia osób m³odocianych, a tak¿e pogorszenia
poziomu kszta³cenia zawodowego i przygotowania do wykonywania okreœlonego zawodu. Utrata dotych-
czasowych œwiadczeñ oznacza kres dotychczasowego modelu kszta³cenia pracowników m³odocianych,
zatrudnianych w celu nauki okreœlonego zawodu. Koszty przygotowania zawodowego bêd¹ zobowi¹zani
ponosiæ samodzielnie przedsiêbiorcy. Spowoduje to odpowiedni wzrost cen œwiadczonych us³ug w celu
zabezpieczenia œrodków na œwiadczenia w postaci wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym pracowni-
kom oraz sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne od uiszczanych wynagrodzeñ.

Skutkiem braku wsparcia finansowego rzemieœlników zatrudniaj¹cych pracowników m³odocianych
mo¿e byæ równie¿ ca³kowita rezygnacja z realizowanych szkoleñ. Ju¿ obecny poziom wsparcia ze strony
organów publicznych stanowi jedynie zwrot kosztów realizowanych szkoleñ i nie pokrywa wszystkich wy-
datków z tym zwi¹zanych. Utrata przez pracodawców pomocy w postaci refundacji wynagrodzeñ dopro-
wadzi w d³u¿szej perspektywie do ca³kowitej likwidacji szkoleñ zawodowych organizowanych przez rze-
mieœlników zatrudniaj¹cych pracowników m³odocianych w celu przygotowania zawodowego.

Uwzglêdniaj¹c te okolicznoœci oraz zaniepokojenie œrodowisk rzemieœlniczych utrat¹ dotychczasowej for-
my wsparcia w postaci refundacji wynagrodzeñ, zasadne wydaje siê rozwa¿enie zmiany przepisów prawa
w kierunku umo¿liwienia dalszego refundowania ze œrodków Funduszu Pracy wynagrodzeñ wyp³acanych
m³odocianym pracownikom. Konieczne równie¿ wydaje siê ustanowienie w miejsce likwidowanych refunda-
cji innej formy pomocy drobnym przedsiêbiorcom zatrudniaj¹cym osoby m³odociane w celu przyuczenia.

W zwi¹zku z tym mam do Pani Minister uprzejme pytanie: czy Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej
zamierza podj¹æ odpowiednie kroki prawne w celu zmiany przepisów tak, by umo¿liwiæ dalsze refundo-
wanie ze œrodków Funduszu Pracy wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym pracownikom?

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Podczas mojego dy¿uru senatorskiego w dniu 22 wrzeœnia 2008 r. zg³osi³a siê pani Helena Fleszar.

Pani Fleszar zwróci³a siê o pomoc w zwi¹zku z brakiem odpowiedzi ze strony ministerstwa kierowanego
przez pana na pismo z dnia 2 czerwca 2008 r., nr HT-II-/152/2008 r. Przychylam siê do stanowiska pani
Fleszar, ¿e zosta³y przekroczone wszelkie ustawowe terminy na udzielenie odpowiedzi na jej pismo.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê pana ministra o ustalenie, dlaczego do tej pory nie zosta³a udzielona
odpowiedŸ.

Nadmieniam, ¿e podobne w treœci pismo (nr HT-II-269/2008 r.) pani Helena Fleszar wys³a³a w dniu
2 wrzeœnia 2008 r.,

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do pana ministra z proœb¹ o prawne uregulowanie pochówku osób duchownych szczegól-

nie zas³u¿onych dla danej wspólnoty wyznaniowej, na przyk³ad budowniczych koœcio³a, na terenie przy-
œwi¹tynnym. Obecne przepisy nie daj¹ takiej mo¿liwoœci.

Zarz¹dzaj¹cy terenem, bêd¹cym zarazem w³asnoœci¹ danej wspólnoty wyznaniowej, w przywo³anej
wy¿ej sytuacji staje przed dylematem: dzia³aæ zgodnie z prawem i dokonaæ pochówku na cmentarzu czy
te¿, ³ami¹c przwo, dokonaæ pochówku przy œwi¹tyni? Dodam, ¿e takich grobów w Polsce jest wiele i, jak
do tej pory, sanepid nie mia³ wiêkszych zastrze¿eñ odnoœnie do kwestii sanitarnych, bo groby s¹ najczê-
œciej murowane i szczelnie zamkniête. Jak wiêc traktowaæ tego typu przypadki?

Uwa¿am, ¿e nale¿y ten problem rozwi¹zaæ, i liczê, ¿e ze strony pana ministra zostanie wydany odpo-
wiedni akt prawny, reguluj¹cy tê kwestiê.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê terminem rozpoczêcia roku akademickiego dotar³y do mnie sygna³y

ze strony studentów odnoœnie do ich trudnej sytuacji mieszkaniowej. Studenci najczêœciej zwracali uwa-
gê na bardzo wysoki poziom cen wynajmu mieszkañ. Wielu osób, które musz¹ przenieœæ siê do miast aka-
demickich, po prostu nie staæ na wynajem pokoju. W zwi¹zku z tym musz¹ one rezygnowaæ ze studiowa-
nia na wymarzonej uczelni.

Czy istnieje mo¿liwoœæ, by pani minister w swoich dzia³aniach w³¹czy³a siê w tworzenie nowych obiek-
tów mieszkalnych dla studentów, tak zwanych akademików?

Kolejna sprawa, któr¹ chcia³bym zainteresowaæ pani¹ minister, to zni¿ki dla studentów na przejazdy
poci¹gami PKP. Bardzo liczna grupa studentów decyduje siê na codzienny dojazd do uczelni i korzysta
wtedy z us³ug PKP. W zwi¹zku z tym chcia³bym zapytaæ, czy istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia zni¿ki z obec-
nych 37% do 50%. Aby u³atwiaæ m³odym ludziom dostêp do us³ug edukacyjnych, powinniœmy wspoma-
gaæ ich na wszystkie sposoby, równie¿ w formie zwiêkszonej zni¿ki na przejazdy poci¹gami.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Kwestia, któr¹ poruszam w oœwiadczeniu, zwi¹zana jest z przewlek³ym i niesfinalizowanym do tej pory

przekazywaniem budynku dworca kolejowego na rzecz miasta ¯ory. Chocia¿ podejmujê temat jednego,
konkretnego samorz¹du, to wiem, ¿e z tym problemem boryka siê praktycznie ka¿da gmina, na terenie
której zlokalizowany jest zdewastowany dworzec.

Podró¿uj¹c kolej¹ z ³atwoœci¹ mo¿na dostrzec, ¿e wiele obiektów, g³ównie dworców kolejowych, jest
w fatalnym stanie technicznym. Czêsto s¹ one usytuowane w centrach miast. Dworzec jest miejscem,
które powinno byæ wizytówk¹ danego miasta. Skoro PKP w wielu swych oœwiadczeniach deklarowa³y, ¿e
nie staæ ich na remont budynków, to nie mogê zrozumieæ wykazywanej niechêci do wspó³pracy z poszcze-
gólnymi w³adzami samorz¹dowymi, które chc¹ przej¹æ i zrewitalizowaæ te obiekty. Kilka przypadków do-
brej wspó³pracy na linii PKP – samorz¹d (Bêdzin, Grudzi¹dz, Bielsko-Bia³a) w sprawie przejêcia i wyre-
montowania przez gminê dworca kolejowego jest przyk³adem, ¿e ten problem mo¿na rozwi¹zaæ.

Wracaj¹c do tematu wskazanego we wstêpie, zmuszony jestem prosiæ pana ministra o pomoc w przy-
spieszeniu rozwi¹zania problemu samorz¹du ¯or, którego w³adze od wielu miesiêcy nie mog¹ sfinalizo-
waæ rozmów z PKP w celu przejêcia i przyst¹pienia do wyremontowania zdewastowanego dworca.

Z informacji pozyskanych z prasy wiem, ¿e istnieje projekt ustawy, która umo¿liwi bezp³atne przejmo-
wanie dworców od PKP przez samorz¹dy. Jednak¿e wiem równie¿, ¿e nie istniej¹ w przypadku ¯or wiêk-
sze przeszkody, aby zakoñczyæ rozmowy, i uwa¿am za niecelowe zwlekanie z rozwi¹zaniem sprawy do
czasu uchwalenia wspomnianej ustawy.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Jaworskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Premierze!
Jako cz³onek senackiej Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej pragnê zapytaæ pana premiera o kwestiê

polityki Rady Ministrów oraz Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji wzglêdem obywateli pol-
skich, którzy zamierzaj¹ zawrzeæ tak zwane zwi¹zki partnerskie homoseksualistów w pañstwach Wspól-
noty Europejskiej, w których jest taka mo¿liwoœæ.

Istnieje problem homoseksualistów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy pragn¹ zawrzeæ
zwi¹zki partnerskie poza granicami Polski. Urzêdy stanu cywilnego niektórych pañstw Wspólnoty Euro-
pejskiej wymagaj¹ przed³o¿enia zaœwiadczeñ o stanie cywilnym z polskich urzêdów stanu cywilnego ce-
lem legalizacji takich homoseksualnych konkubinatów. Z relacji prasowych dowiadujemy siê, i¿ polskie
urzêdy stanu cywilnego odmawiaj¹ takim osobom wydawania zaœwiadczeñ o stanie cywilnym.

Przypomnieæ nale¿y, ¿e w Polsce konstytucyjn¹ zasad¹ jest zarówno zasada, ¿e ma³¿eñstwo stanowi
zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny, jak i zasada ochrony rodziny przez w³adze publiczne. Nie istniej¹ powody,
by w³adze publiczne naszego pañstwa stosowa³y podwójne standardy wzglêdem rodziny, to znaczy w gra-
nicach pañstwa akceptowa³y jedynie zwi¹zki heteroseksualne i tak definiowa³y instytucjê ma³¿eñstwa,
zaœ poza granicami pañstwa tolerowa³y i dopomaga³y swoim obywatelom w zawieraniu legalnych konku-
binatów homoseksualnych, bêd¹cych de facto parodi¹ instytucji ma³¿eñstwa.

Po doœæ krótkim okresie wzglêdnego spokoju socjalistyczna lewica, która programowo zawsze d¹¿y³a
do rozk³adu instytucji tradycyjnej rodziny, pragnie wykorzystaæ te sytuacje do promocji tak zwanych
ma³¿eñstw homoseksualistów. Podejrzenia te potwierdzaj¹ inicjatywy niektórych parlamentarzystów le-
wicy, apeluj¹cych do Komisji Europejskiej, by ta przymusi³a pañstwo polskie do wydawania tego typu za-
œwiadczeñ.

Wobec tego chcia³bym, by pan premier ustosunkowa³ siê do nastêpuj¹cych kwestii.
Po pierwsze, jak zdaniem Rady Ministrów kszta³tuje siê na gruncie polskiego prawa sytuacja Polaków

chc¹cych zawrzeæ zwi¹zek homoseksualny wed³ug prawa krajów Unii Europejskiej?
Po drugie, czy zdaniem Rady Ministrów na sytuacjê prawn¹ takich osób wp³ywaj¹ postanowienia pra-

wa unijnego?
Po trzecie, czy i jakie kroki zamierza w tej sprawie podj¹æ Rada Ministrów w celu zabezpieczenia zasad

moralnych chronionych przez polsk¹ konstytucjê?
Po czwarte, jaka bêdzie praktyka administracji publicznej odnoœnie do opisanego wy¿ej zagadnienia

wydawania zaœwiadczeñ?
Proszê pana premiera o odpowiedŸ.

Z powa¿aniem
Kazimierz Jaworski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Jaworskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani jako senator RP, ale równie¿ osoba, która od wielu lat zajmuje siê problematyk¹

uzale¿nieñ. Z przera¿eniem dowiadujemy siê, ¿e w Polsce powstaj¹ zupe³nie legalnie, w zgodzie z obo-
wi¹zuj¹cym prawem, sklepy oferuj¹ce tak zwane dopalacze, czyli substancje dzia³aj¹ce na podobnych
zasadach jak œrodki odurzaj¹ce i psychotropowe.

Lekarze i psychologowie nie maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e tak zwane dopalacze dzia³aj¹ jak narkotyki. Mimo to
ich sprzeda¿ jest legalna, bo ¿aden z ich sk³adników nie jest zabroniony polskim prawem. Wiêkszoœæ
z nich zawiera benzylopiperazynê (BZP), substancjê dzia³aj¹c¹ podobnie do amfetaminy. Specyfiki te ju¿
rozprowadzane s¹ miêdzy innymi w dyskotekach i klubach i mog¹ byæ niebezpieczne dla zdrowia. Sub-
stancje te mo¿na by³o nabyæ za poœrednictwem Internetu, teraz ich dystrybucj¹ bêd¹ zajmowaæ siê wy-
specjalizowane sklepy.

Sytuacja ta nie tylko stawia pod znakiem zapytania skutecznoœæ dzia³añ prewencyjnych w³adz pu-
blicznych maj¹cych za zadanie ochronê obywateli przed zagro¿eniami, jakie nios¹ œrodki odurzaj¹ce
i psychotropowe, ale i oœmiesza pañstwo polskie, gdy¿ nie by³o ono w stanie odpowiednio szybko umie-
œciæ tych substancji na liœcie zwi¹zków chemicznych, których dystrybucja i posiadanie s¹ zakazane pod
groŸb¹ sankcji prawnych.

Pragnê wobec tego zapytaæ, jak mog³o dojœæ do tak karygodnego niedbalstwa, skoro wiadomo by³o, ¿e
specyfiki te od dawna obecne s¹ na rynkach krajów zachodnich i kwesti¹ czasu jest ich wprowadzenie na
rynek polski? Na kim jak nie na ministrze zdrowia w pierwszej kolejnoœci ci¹¿y obowi¹zek przeciw-
dzia³ania takim patologiom? I kto winien jest tych karygodnych zaniedbañ? Dlaczego ministerstwo, któ-
rym Pani kieruje, nie raczy³o przeciwdzia³aæ tej anormalnej sytuacji, to znaczy sytuacji, w której substan-
cje de facto bêd¹ce narkotykami mog¹ byæ legalnie rozprowadzane w naszym kraju? I kiedy w koñcu mi-
nisterstwo podejmie kroki prawne maj¹ce na celu wyeliminowanie tych œrodków z legalnego obrotu go-
spodarczego?

Z powa¿aniem
Kazimierz Jaworski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
Na moje rêce zosta³o przekazane stanowisko wójta gminy Doruchów w powiecie ostrzeszowskim,

w województwie wielkopolskim, reprezentuj¹cego mieszkañców miejscowoœci Torzeniec, w sprawie reali-
zacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Doruchów – Torzeniec.

W uzasadnieniu czytamy: Wielkopolski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w swym wieloletnim
programie inwestycyjnym dróg wojewódzkich uwzglêdni³ przeprowadzenie przebudowy odcinka drogi
wojewódzkiej nr 450 Doruchów – Torzeniec, która w obecnej chwili jest praktycznie nieprzejezdna i sta-
nowi ogromne niebezpieczeñstwo dla kierowców. Droga ³¹czy siê ze zmodernizowanym wczeœniej odcin-
kiem na terenie województwa ³ódzkiego, dalej zaœ z drog¹ krajow¹ Wroc³aw – Warszawa. Przedmiotowa
droga stanowi dla przesz³o siedmiuset mieszkañców tej¿e miejscowoœci jedyny dojazd do gminy Doru-
chów i miejscowoœci powiatu ostrzeszowskiego, gdzie znajduj¹ siê miejsca pracy wiêkszoœci mieszka-
ñców, jak i szko³y dla ich dzieci. Jest to równie¿ jedyny wêze³ komunikacyjny ³¹cz¹cy mieszkañców z ich
parafi¹ w Wyszanowie na terenie województwa ³ódzkiego. Warto tutaj podkreœliæ, ¿e w sytuacjach za-
gro¿enia ¿ycia nie ma praktycznie dojazdu do miejscowoœci licz¹cej blisko siedmiuset mieszkañców dla
stra¿y po¿arnej czy karetki pogotowia. W moim przekonaniu modernizacja wymienionego odcinka drogi
powinna byæ przeprowadzona jak najprêdzej. Dodatkowym argumentem przemawiaj¹cym za zmoderni-
zowaniem tej drogi s¹ odbywaj¹ce siê cyklicznie co piêæ lat (najbli¿sza w 2009 r.) i na trwa³e zapisane
w tradycji miejscowoœci Torzeniec okolicznoœciowe uroczystoœci upamiêtniaj¹ce wydarzenia pierwszej
pacyfikacji i zbiorowej egzekucji cywilnych mieszkañców podczas II wojny œwiatowej.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, kiedy nast¹pi realizacja inwesty-
cji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Doruchów – Torzeniec w województwie wielkopol-
skim. Proszê o wyjaœnienie, dlaczego przedmiotowa modernizacja drogi – pomimo ¿e znalaz³a siê w wielo-
letnim programie inwestycyjnym dróg wojewódzkich – do dnia dzisiejszego nie zosta³a zrealizowana.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Panie Ministrze!
Na moje rêce zosta³o przekazane stanowisko radnego Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie wprowa-

dzenia zmian w ustawie z dnia 13 paŸdziernika 1995 r. – Prawo ³owieckie.
W uzasadnieniu czytamy:
„Definicja ³owiectwa w art. 1 ustawy – Prawo ³owieckie w pierwszym rzêdzie akcentuje sferê zwi¹zan¹

z ochron¹ œrodowiska przyrodniczego, do którego nale¿¹ zwierzêta ³owne, a dopiero w dalszej czêœci pre-
cyzuje, ¿e oznacza to ochronê zwierz¹t ³ownych i gospodarowanie zasobami tej zwierzyny, przy czym go-
spodarowanie to musi odbywaæ siê z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki rolnej, leœnej i rybac-
kiej.”

Wed³ug powy¿szego odpowiedzialnoœæ za zniszczenia w p³odach rolnych, ³¹kach i pastwiskach
wywo³ane przez zwierzynê ³own¹ powinno ponosiæ Ministerstwo Œrodowiska, a rekompensatê za szkody
i odszkodowanie powinien wyp³acaæ Skarb Pañstwa. Warto zaznaczyæ, ¿e zgodnie z art. 2 ustawy zwierzê-
ta ³owne w stanie wolnym jako dobra ogólnonarodowe stanowi¹ w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, zaœ ciê¿ar od-
powiedzialnoœci materialnej za szkody ponosi dzier¿awca lub zarz¹d obwodu ³owieckiego, o czym mówi
art. 46 wy¿ej wymienionej ustawy.

Ministerstwo Œrodowiska pokrywa szkody wyrz¹dzone przez bobry, ³osie czy wilki, a powinno to obj¹æ
tak¿e dziki. Wtedy to pañstwo regulowa³oby pog³owie dzików i odpowiada³o za szkody, a nie ko³a ³owiec-
kie, które ¿yj¹ tylko ze sk³adek i zwierzyny, któr¹ upoluj¹ i sprzedadz¹ do skupu. Wtedy ko³a ³owieckie
mog³yby wydzier¿awiaæ tereny polowañ i op³acaæ dzier¿awê.

Temat odszkodowania ³owieckiego jest przedmiotem sporów pomiêdzy rolnikami a ustawowymi p³at-
nikami za straty spowodowane przez dziki i ¿yj¹c¹ zwierzynê i zwi¹zane z nimi zadoœæuczynienia. W obec-
nej sytuacji gospodarczej kraju, w sytuacji gdy w ostatnim czasie wzros³y koszty upraw i p³odów rolnych,
odpowiedzialnoœæ materialna za szkody bardzo os³abia kondycjê finansow¹ kó³ ³owieckich, a to zwiêksza
konflikt pomiêdzy stronami. Szkody okreœlone przez rolnika na jego polu s¹ czêsto zani¿ane, jeœli chodzi o
ich wartoœæ. Problem by³by mniejszy, gdyby zarówno ko³a ³owieckie, jak i instytucje odpowiadaj¹ce
za leœn¹ zwierzynê nale¿ycie dba³y o odpowiednie dokarmianie zwierzyny przez ca³y rok, a nie tylko pod
odstrza³ i zim¹ na pokaz.

Uwa¿am, ¿e istnieje pilna potrzeba dokonania zmiany przedmiotowych zapisów. Aby zminimalizowaæ
szkody ³owieckie i utrzymaæ populacje zwierzyny na odpowiednim poziomie, nale¿a³oby ograniczyæ
pog³owie przede wszystkim dzików, których liczba w ostatnich latach siê potroi³a.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do pana ministra z zapytaniem, czy istnieje mo¿liwoœæ podjêcia
odpowiednich kroków prawnych w celu zmiany przepisów ustawy – Prawo ³owieckie.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Panie Ministrze!
W ostatnim czasie do mojego biura zg³aszaj¹ siê rolnicy, którzy skorzystali z programu „U³atwianie

startu m³odym rolnikom”. Jednym z warunków otrzymania pomocy finansowej z tego programu by³o po-
siadanie wykszta³cenia na poziomie co najmniej œrednim. Niektórzy rolnicy nie spe³niali tego wymogu,
zobowi¹zywali siê jednak do uzupe³nienia wykszta³cenia.

W zwi¹zku z powy¿szym mam do pana ministra dwa pytania.
Po pierwsze, czy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 2426 istnieje mo¿liwoœæ uznania, ¿e

kurs rolniczy jest wystarczaj¹cy, aby skorzystaæ ze œrodków pomocowych?
Po drugie, czy istnieje mo¿liwoœæ przesuniêcia w ramach zawartej umowy ostatecznej daty ukoñczenia

szko³y rolniczej na poziomie œrednim?
Pytanie drugie jest o tyle wa¿ne, i¿ w przypadkach zg³aszanych do mojego biura istnieje groŸba zwrotu

pobranych funduszy, gdy¿ termin ten mo¿e zostaæ przekroczony o oko³o szeœæ miesiêcy.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Pani Minister!
W zwi¹zku z wp³ywaj¹cymi do mojego biura senatorskiego licznymi uwagami, poddaj¹cymi w w¹tpli-

woœæ zasadnoœæ wprowadzenia przepisu w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych reguluj¹cego sposób wyliczania podstawy wymiaru emerytury,
sk³adam niniejsze oœwiadczenie.

W uzasadnieniu czytamy:
„Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych reguluj¹ca sposób wyliczania

podstawy wymiaru emerytury przewiduje mo¿liwoœæ uwzglêdniania jednego z dwóch okresów sk³adko-
wych: z dwudziestu dowolnie wybranych lat lub z dziesiêciu kolejnych lat wybranych przez zainteresowa-
nego z ostatnich dwudziestu lat kalendarzowych, poprzedzaj¹cych bezpoœrednio rok, w którym zg³oszo-
no wniosek o emeryturê.”

Wiele osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. nie jest w stanie zgromadziæ dokumentacji p³acowej
z dwudziestu lat z powodu nagminnego jej niszczenia w œwietle ówczeœnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
Równie¿ zdarzenia losowe, takie jak choroby, wypadki, bezrobocie, uniemo¿liwiaj¹ wyliczenie podstawy
wymiaru emerytury z dziesiêciu kolejnych lat z ostatnich dwudziestu lat poprzedzaj¹cych bezpoœrednio
rok, w którym z³o¿ono wniosek.

Uwa¿am, ¿e istnieje pilna potrzeba dokonania zmiany przedmiotowych zapisów, gdy¿ powoduj¹ one
wielkie utrudnienia w wyliczeniu podstawy wymiaru emerytury w przypadku osób urodzonych przed
1 stycznia 1949 r. S¹dzê, ¿e zasadne by³oby wprowadzenie prawa, które dotyczy³oby ka¿dego, do wylicze-
nia podstawy wymiaru emerytury z kolejnych dziesiêciu lat z ca³ego okresu sk³adkowego, a nie – jak do-
tychczas – tylko z ostatnich dwudziestu lat.

Bior¹c pod uwagê przedstawione argumenty, zwracam siê do pani minister z proœb¹ o rozwa¿enie mo-
¿liwoœci wprowadzenia powy¿szych poprawek, znosz¹cych to ograniczenie, do obecnie modyfikowanej
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej NSZZ „Solidarnoœæ” zwrócili siê do mnie z proœb¹ o in-
terwencjê. Sprawa dotyczy projektu ustawy zmieniaj¹cej organizacjê i podzia³ zadañ administracji pu-
blicznej w województwie. Zak³ada siê mianowicie ponownie w³¹czenie Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej
do administracji zespolonej.

Szczególne kontrowersje wywo³uje zapis art. 4 tak zwanej ustawy kompetencyjnej, który przewiduje
miêdzy innymi przeniesienie pañstwowych inspektorów sanitarnych do organów administracji zespolo-
nej. Takie uregulowanie budzi uzasadnione obawy o stan sanitarno-higieniczny kraju oraz o poziom sku-
tecznoœci dzia³añ inspekcji. W sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak du¿e ogniska epidemiologiczne,
bioterroryzm, likwidacja skutków klêsk ¿ywio³owych, bezpieczeñstwo sanitarne granic czy chocia¿by
bezpieczeñstwo ¿ywnoœci, wymaga siê interwencji niezale¿nych organów pañstwowych. Zmiana pod-
porz¹dkowania uniemo¿liwi takie dzia³ania. Zablokuje siê tak¿e mo¿liwoœæ przesuniêcia œrodków nie-
zbêdnych do wykonywania zadañ w ró¿nych obszarach kraju. Co wiêcej, akredytowane laboratoria,
funkcjonuj¹ce w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w administracji zespolonej przestan¹ praco-
waæ.

Nowe zasady funkcjonowania Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej wp³yn¹ niekorzystnie na transparent-
noœæ jej pracy, a w przysz³oœci mog¹ daæ podstawy do negatywnej oceny dzia³añ pracowników sanepidu.
Wynika to z faktu, i¿ takie podporz¹dkowanie mo¿e budziæ uzasadnione w¹tpliwoœci co do stronniczoœci,
mo¿e równie¿ dawaæ podstawy do podejrzeñ o korupcjê.

Tymczasem wydaje siê, ¿e problem Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej tkwi w mnogoœci inspekcji, któ-
rych zadania siê pokrywaj¹. Dlatego dobrym rozwi¹zaniem w tej sytuacji jest ³¹czenie inspekcji powie-
laj¹cych swoje kompetencje.

Ze wzglêdu na zasadnoœæ przytaczanych argumentów zwracam siê do Pani Minister z proœb¹, by pod-
czas prac nad projektem ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej uwzglêdniæ te postulaty i wzi¹æ pod
uwagê przywo³ane obawy.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Paw³a Klimowicza

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o wyjaœnienie kwestii zwi¹zanej z trybem odwo³ywania siê od

decyzji gminy w sprawie nieprzyjêcia dziecka do przedszkola. W przypadku odmówienia przyjêcia dziecka
do przedszkola samorz¹dowego zainteresowanej stronie przys³uguje odwo³anie, zgodnie z uchwa³ami or-
ganów stanowi¹cych gminy, które maj¹ jednak charakter wewnêtrzny. Kwesti¹, która staje siê przedmio-
tem sporu, jest to, czy od decyzji odmownej przys³uguje stronie odwo³anie do s¹du administracyjnego.
Biuro rzecznika praw obywatelskich stoi na stanowisku, i¿ kontrola procesu rekrutacyjnego ze strony
s¹dów administracyjnych jest konieczna. Jednak¿e w oparciu o stanowisko Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej zaznacza, i¿ nie ma dziœ wystarczaj¹cych podstaw prawnych, aby te kontrole zagwarantowaæ.
Niemniej jednak nale¿y zaznaczyæ, i¿ takie postawienie sprawy nie odzwierciedla w pe³ni mo¿liwoœci
prawnych, jakie maj¹ rodzice.

Wobec faktu, i¿ przyznanie pewnego dobra podlega reglamentacji w postaci postêpowania kwalifika-
cyjnego, opartego na mniej lub bardziej uznaniowych kryteriach, gmina podejmuje dzia³ania weryfika-
cyjne przy u¿yciu instrumentów administracyjnych. Sam akt cywilnoprawny, jakim jest podpisanie
umowy pomiêdzy rodzicem a przedszkolem, poprzedzony zostaje wiêc œcie¿k¹ administracyjn¹, wyni-
kaj¹c¹ z uchwa³y rady gminy.

Wybór osoby, której dziecko zostanie zakwalifikowane do przydzia³u miejsca w przedszkolu, oznacza,
i¿ w³aœciwy organ gminy podejmuje rozstrzygniêcie dotycz¹ce interesu prawnego danej osoby, a tym sa-
mym negatywnie przes¹dza o interesie prawnym innych osób, które, ze wzglêdu na swoje oczekiwania,
równie¿ pretendowa³y do skorzystania z gminnych us³ug przedszkolnych. W przedmiotowej czynnoœci
gminy zawarte jest bowiem rozstrzygniêcie dotycz¹ce wyboru osoby na warunkach jednostronnie ustalo-
nych przez gminê. Oznacza to wiêc, i¿ organ gminy autorytatywnie rozstrzyga o sytuacji prawnej adresa-
ta, choæ na wniosek tego ostatniego. W tej sytuacji akt administracyjny, koñcz¹cy postêpowanie, musi
podlegaæ k.p.a. St¹d nale¿y uznaæ, i¿ stronom przys³uguje mo¿liwoœæ odwo³ania siê do s¹dów admini-
stracyjnych.

Proszê zatem, aby MEN wyda³ opiniê prawn¹ okreœlaj¹c¹ mo¿liwoœæ odwo³ania siê przez strony od de-
cyzji gminnej o odmowie przyznania miejsca w przedszkolu samorz¹dowym.

Z powa¿aniem
Pawe³ Klimowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Ogólne unormowania okreœlaj¹ce zasady odnosz¹ce siê do sposobu kszta³towania relacji pomiêdzy or-
ganami administracji publicznej a stron¹ postêpowania podkreœlaj¹ donios³oœæ wymogu takiego
dzia³ania ze strony organów administracji, aby mo¿liwe by³o budowanie zaufania do tych organów. Sta-
nowi tak zarówno art. 121 §1 ordynacji podatkowej, jak i art. 8 kodeksu postêpowania administracyjne-
go. Innymi s³owy rzec mo¿na, ¿e organy administracji publicznej, w tym organy podatkowo-celne, winny
postêpowaæ, jak powa¿ny i godny zaufania partner. Ta ogólna zasada jest nierozerwalnie po³¹czona z in-
nymi sztandarowymi wymogami proceduralnymi, czyli z zasadami praworz¹dnoœci i legalizmu.

Tymczasem trudno jest oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e dzia³ania aparatu skarbowego maj¹ charakter jedno-
kierunkowy, stricte profiskalny. Oczywiœcie nie ulega ¿adnej w¹tpliwoœci, i¿ to w³aœnie szeroko rozumia-
na dba³oœæ o interesy Skarbu Pañstwa, w tym w szczególnoœci o wp³ywy, jest zasadniczym celem istnienia
administracji skarbowej. Jednak¿e zbyt agresywne w odczuciu spo³ecznym dzia³ania niejednokrotnie
nag³aœniane s¹ w mediach i tym samym przyczyniaj¹ siê do obni¿enia zaufania spo³ecznego wobec orga-
nów pañstwowych. Opinia publiczna wiele razy dawa³a wyraz sprzeciwu wobec postêpowania s³u¿b
skarbowych, które w przypadku stwierdzenia nieuiszczenia podatku z urzêdu wszczynaj¹ postêpowanie
karnoskarbowe, nie stosuj¹c jednak analogii w przypadkach, kiedy zostanie stwierdzony fakt nienale-
¿nego pobrania podatku.

Dla przyk³adu wskazaæ mo¿na komentowany tak¿e w mediach casus poboru c³a tu¿ po przyst¹pieniu
Polski do Unii Europejskiej. Na skutek zaniechania przez organy pañstwowe przet³umaczenia wspólno-
towych przepisów celnych podatnicy zmuszeni byli do pos³ugiwania siê ich obcojêzycznymi wersjami.
Trybuna³ Sprawiedliwoœci Wspólnot Europejskich uzna³ tak¹ sytuacjê za niedopuszczaln¹, dlatego te¿
mocno w¹tpliwe wydaje siê postêpowanie organów podatkowych, które na skutek w³asnej zw³oki
w t³umaczeniu wspólnotowych przepisów celnych uniemo¿liwi³y lub w znaczny sposób utrudni³y podat-
nikom ich prawid³owe stosowanie. Te same organy nak³ada³y nastêpnie na podatników kary w trybie
karnoskarbowym. Obecnie organy te, przyznaj¹c siê do pope³nionego b³êdu, dopuszczaj¹ mo¿liwoœæ
zwrotu pobranych kwot, jednak¿e nie z urzêdu, lecz na wniosek podatnika. Dzia³anie takie trudno zrozu-
mieæ w kontekœcie budowy zaufania podatników do organów skarbowych. Wiadomo bowiem, ¿e w takiej
sytuacji nie ka¿dy dopilnuje mo¿liwoœci ubiegania siê o zwrot c³a i tym samym zwrot nie obejmie ca³ej nie-
nale¿nie pobranej kwoty. Jak zatem traktowaæ wp³ywy bud¿etowe pochodz¹ce z bezprawnie pobranych
ce³, podatków itd., o których zwrot we w³aœciwym czasie nie upomnia³ siê podatnik?

Orzecznictwo s¹dowe stoi na stanowisku, ¿e nie mo¿na przerzucaæ na podatnika konsekwencji b³êdów
lub uchybieñ pope³nionych zarówno przez samego prawodawcê, jak i przez organ podatkowy. Dlatego te¿
uwa¿am, ¿e w³aœciwe by³oby podjêcie chocia¿by próby zwrotu z urzêdu nienale¿nie pobranych podatków,
oczywiœcie o ile ramy prawne na to pozwalaj¹. Dzia³ania takie powinny mieæ miejsce przynajmniej w od-
niesieniu do osób, w przypadku których kwestia ta nie budzi w¹tpliwoœci.

Warto tak¿e zastanowiæ siê, czy w duchu tworzenia prawa pozwalaj¹cego budowaæ zaufanie i szacu-
nek spo³eczny dla organów administracji publicznej nie by³oby zasadne zaproponowanie takich uregulo-
wañ, które pozwoli³yby lepiej reagowaæ na opisane sytuacje.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Jak wynika z danych statystycznych, odnosz¹cych siê do stosowania ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o repatriacji (DzU z 2004 r. Nr 53, poz. 532 ze zm.), w ostatnim czasie systematycznie spada liczba osób,
które doczeka³y siê pozytywnego rozpatrzenia wniosku o repatriacjê. Nadmieniê jedynie, ¿e w minionym
okresie liczba ta nieznacznie przekracza³a trzysta osób rocznie, co stanowi znaczny spadek w porówna-
niu na przyk³ad do roku 2001, kiedy repatriacj¹ objêtych zosta³o oko³o tysi¹ca osób.

Na podstawie danych z bazy „Rodak”, przedstawiaj¹cych liczbê osób oczekuj¹cych na mo¿liwoœæ osiedlenia
siê w kraju jako repatrianci (oko³o dwóch tysiêcy piêciuset w ostatnim roku), mo¿na jednoznacznie stwierdziæ,
¿e spadek ów w ¿adnym wypadku nie wynika ze spadku zainteresowania procedur¹ repatriacyjn¹.

Ustawa o repatriacji zawiera szeroki katalog, na podstawie którego repatrianci mog¹ zostaæ objêci po-
moc¹. Niemniej jednak znane s¹ liczne problemy, napotykane w toku stosowania procedury repatriacyj-
nej, stwarzaj¹ce skuteczn¹ blokadê w zaspokojeniu potrzeb naszych Rodaków zamieszkuj¹cych, miêdzy
innymi, azjatyckie tereny by³ego Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

W art. 12 ustawy postanowiono, ¿e warunkiem koniecznym do uzyskania wizy wjazdowej w celu repa-
triacji jest przedstawienie dowodu potwierdzaj¹cego zapewnienie lokalu mieszkalnego i Ÿróde³ utrzyma-
nia w Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby ubiegaj¹ce siê o repatriacjê nie nale¿¹ na ogó³ do zamo¿nych, dla-
tego te¿ nie s¹ w stanie same zapewniæ sobie warunków do osiedlenia siê. W takich wypadkach ustawa
s³usznie przewidzia³a mo¿liwoœæ pomocy ze strony gminy, powiatu czy te¿ innych podmiotów, maj¹cej na
celu stworzenie wspomnianych warunków. Rozwi¹zanie to, w ogólnym za³o¿eniu dobre, napotyka nie-
stety problemy na gruncie praktycznego zastosowania.

Szczególnej uwagi wymaga kwestia zaproszeñ udzielanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego.
Wydaje siê, ¿e zgodnie z zamys³em ustawy to w³aœnie na tych podmiotach winien by³ przede wszystkim
spocz¹æ ciê¿ar realizacji zapisów ustawowych. Tymczasem, jak pokazuje statystyka, w okresie od 2000 r.
z ogó³u jednostek samorz¹du terytorialnego (oko³o dwóch tysiêcy piêciuset podmiotów) wystosowano
w sumie zaledwie sto piêædziesi¹t cztery zaproszenia. Tak s³aby wynik spowodowany jest, co sygnalizuj¹
tak¿e same jednostki samorz¹du terytorialnego, tym, ¿e niejednokrotnie podmioty te maj¹ problemy z za-
spokojeniem potrzeb mieszkaniowych osób tworz¹cych aktualnie wspólnotê samorz¹dow¹, nie mówi¹c
ju¿ o wyznaczeniu dodatkowych lokali i funduszy na przyjêcie repatriantów. Jeœli taki stan rzeczy siê
utrzyma przez d³u¿szy okres, przy zachowaniu spadkowej tendencji rozpatrywanych wniosków, istnieje
obawa, ¿e stosowanie ustawy o repatriacji – w przypadku zaproszeñ samorz¹dów – bêdzie mia³o charak-
ter akcydentalny, ¿eby nie powiedzieæ iluzoryczny.

Zgodnie z unormowaniami rozdzia³u 8 ustawy, Skarb Pañstwa w osobie w³aœciwego wojewody zobo-
wi¹zany jest udzieliæ pomocy finansowej gminom, które zdecydowa³y siê przyj¹æ repatriantów. Pomoc ta
mo¿e wynosiæ nawet czterdziestopiêciokrotnoœæ wysokoœci wskaŸnika przeliczeniowego kosztu odtwo-
rzenia 1 m2 na terenie danego powiatu. Daje to w efekcie niebagateln¹ kwotê nawet 150 tysiêcy z³ na
mieszkanie. Warto zaznaczyæ, ¿e ustawa przewiduje tak¿e wiele innych form pomocy zwi¹zanej z przyjê-
ciem repatrianta. Niemniej jednak, jak siê okazuje, bodŸce te s¹ zbyt s³abe do zachêcenia samorz¹dów do
podjêcia stosownych dzia³añ.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, jak równie¿ doœwiadczenie zdobyte na przestrzeni ostatnich lat obowi¹zy-
wania ustawy, nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoœæ lepszego dostosowania regulacji prawnych do obecnych re-
aliów. W pierwszej kolejnoœci rodzi siê pytanie, czy taka mo¿liwoœæ istnieje bez koniecznoœci zwiêkszania
wyasygnowanych na ten cel œrodków, na przyk³ad poprzez lepsze ukierunkowanie œwiadczonej pomocy.
Warto te¿ podnieœæ kwestiê przeznaczenia wiêkszego wsparcia dla tych jednostek, które daj¹ najwiêksze
szanse na skuteczn¹ repatriacjê. Kluczowa w tym aspekcie by³aby zatem ocena podmiotów pod k¹tem
stanu zasobów mieszkaniowych, z jednoczesnym uwzglêdnieniem tych terenów, gdzie istniej¹ warunki
sprzyjaj¹ce szybszej aktywizacji zawodowej repatriantów. Pomocne w tym zakresie mog¹ okazaæ siê do-
œwiadczenia gmin, które przoduj¹ pod wzglêdem liczby przyjêtych osób.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Rz¹dowy projekt ustawy o wojewodzie i administracji rz¹dowej w województwie zak³ada daleko id¹ce
zmiany w funkcjonowaniu terenowych organów administracji rz¹dowej. Wœród wielu daleko id¹cych
zmian uwagê zwraca tak¿e zapis o likwidacji delegatur urzêdów wojewódzkich. Zamierzenie to, jak wyni-
ka z uzasadnienia do projektu, podyktowane jest chêci¹ uproszczenia struktur urzêdów wojewódzkich.
Wynika ono tak¿e z gruntownej reformy kompetencyjnej, jaka dokonuje siê w administracji publicznej.
Jednym z kluczowych za³o¿eñ reformy jest w³aœnie wprowadzenie zasadniczych zmian organizacyjnych,
polegaj¹cych na przekazaniu czêœci kompetencji wojewodów samorz¹dowi województwa oraz innym wy-
specjalizowanym organom.

W tym miejscu jednak pojawia siê pytanie, czy likwidacja delegatur, szczególnie w przypadku du¿ych
jednostek, jak Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki albo Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki, nie bêdzie wi¹za³a siê
z pogorszeniem dostêpnoœci tych podmiotów dla interesantów. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e na terenowych
organach administracji rz¹dowej, jakimi s¹ w³aœnie urzêdy wojewódzkie, nadal spoczywa bardzo wiele
kompetencji o istotnym znaczeniu dla obywatela. Wymieniæ wypada tutaj przede wszystkim sprawy pasz-
portowe, sprawy z zakresu wydawania cudzoziemcom zezwoleñ na pobyt, osiedlanie siê, zamieszkanie,
sprawy z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej. Wiele z wymienionych tu spraw wymaga
osobistego stawiennictwa strony postêpowania. Nie bez znaczenia jest te¿ kwestia kontaktów wojewody
jako organu nadzoru z jednostkami samorz¹du terytorialnego i innymi nadzorowanymi podmiotami.

Powy¿szy wywód prowadzi do jeszcze jednej konkluzji. W strukturach delegatur objêtych zamiarem li-
kwidacji funkcjonuj¹ wydzia³y, których zakres zadañ, z punktu widzenia zmian zakresu kompetencji wo-
jewody, nie ulegnie zmianie. W tej sytuacji projekt ustawy przewiduje zaproponowanie pracownikom
tych komórek nowych warunków pracy lub p³acy na dalszy okres, w terminie trzech miesiêcy przed dat¹
likwidacji delegatury. Oczywiœcie nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w opisanej sytuacji, kiedy bez zmian pozostaj¹
zarówno realizowane zadania, jak i obszar w³aœciwoœci miejscowej (z punktu widzenia danego urzêdu wo-
jewódzkiego nadal bêdzie to obszar ca³ego województwa), bez zmian musi pozostaæ równie¿ liczba pra-
cowników merytorycznych realizuj¹cych te zadania. W¹tpliwe jest, aby wszyscy pracownicy delegatur
zechcieli kontynuowaæ pracê w nowych warunkach zwi¹zanych z koniecznoœci¹ d³ugich i kosztownych
dojazdów albo przeprowadzenia siê do stolicy województwa. Z kolei obsadzenie wakuj¹cych etatów, po-
mijaj¹c ju¿ problemy z obsadzaniem stanowisk specjalistycznych w s³u¿bie cywilnej, wi¹¿e siê z d³ugo-
trwa³¹ procedur¹ naboru oraz okresem niezbêdnym do przyuczenia nowego pracownika.

W zwi¹zku z tym zasadne wydaje siê postawienie pytania, czy podczas tworzenia projektu ustawy bra-
no pod uwagê opisane kwestie i jakie œrodki przewidziano na utrzymanie poziomu obs³ugi interesanta
oraz na zapobieganie innym niepo¿¹danym zjawiskom, mog¹cym nast¹piæ w wyniku likwidacji delegatur
urzêdów wojewódzkich.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z niepokoj¹cymi informacjami dotycz¹cymi likwidacji czêœci s¹dów rejonowych, jakie uka-

za³y siê w mediach – vide „Rzeczpospolita” z 15 wrzeœnia 2008 r. – oraz zaniepokojeniem spo³ecznym
wywo³anym tymi doniesieniami zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.

Czy planowana jest w ci¹gu najbli¿szych lat likwidacja S¹du Rejonowego w Piszu?
Czy planowane jest ograniczenie dzia³alnoœci S¹du Rejonowego w Piszu?
Które z s¹dów rejonowych dzia³aj¹cych na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego planuje siê

zlikwidowaæ?
W zwi¹zku z wag¹ tematu i emocjami, jakie wywo³a³y doniesienia prasowe, uprzejmie proszê Pana Mi-

nistra o piln¹ i wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Premierze!
Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszoœci Narodowych w Polsce „Czeremosz” to or-

ganizacja, która od wielu lat prowadzi dzia³alnoœæ na rzecz rozwoju kultury narodowej wœród dzieci
i m³odzie¿y. Poprzez swoj¹ pracê rozwija ducha tolerancji i dialogu kultur narodowoœci zamieszkuj¹cych
pó³nocno-wschodni region Polski. Wymiernym efektem dzia³alnoœci stowarzyszenia jest podniesienie
œwiadomoœci spo³ecznoœci lokalnej w zakresie tego, ¿e mieszka w regionie wielonarodowoœciowym i wielo-
kulturowym. Inicjatywa XIV Miêdzynarodowego Festiwalu Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych
Mniejszoœci Narodowych oraz obchody jubileuszu piêtnastolecia Zespo³u Tañca Ludowego „Czeremosz”
pod tytu³em „A Czeremosz p³ynie” to kolejne projekty realizowane przez to stowarzyszenie. Uczestnikami
projektów bêd¹ wszyscy chêtni, niezale¿nie od ich to¿samoœci etnicznej, kulturowej, jêzykowej i religijnej.

Imprezy organizowane przez stowarzyszenie „Czeremosz” ciesz¹ siê ogromn¹ popularnoœci¹ i du¿ym
zainteresowaniem zarówno wœród mieszkañców naszego regionu, jak i wœród obywateli krajów oœcien-
nych, a w szczególnoœci Polonii zamieszka³ej na terenie Litwy, £otwy, Bia³orusi, Ukrainy i Rosji.

Zwracam siê do Pana Premiera o przychylne spojrzenie na wnioski o dotacje, z³o¿one przez stowarzy-
szenie do kierowanego przez Pana ministerstwa. Œrodki finansowe, o które wnioskuje „Czeremosz”, s¹
niezbêdne do realizacji planów artystycznych i statutowej dzia³alnoœci tej organizacji. Wierzê, i¿ dzia³ania
zmierzaj¹ce do rozwoju kulturowego i krzewienia ducha tolerancji znajd¹ Pana akceptacjê.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do przewodnicz¹cego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia Piotra Gryzy

£ódzki Oddzia³ Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zg³asza³ potrzebê wybudowania nowego
wjazdu do siedziby, od ulicy Wydawniczej, i wymiany nawierzchni na dzia³kach 17/13, 17/19 i 17/20. To
zadanie inwestycyjne zosta³o zapisane w planie inwestycyjnym oddzia³u na rok 2008 w pozycji A3.

Plan inwestycyjny zatwierdzany jest przez radê funduszu, która z uwagi na niepewnoœæ legislacyjn¹ co
do losów NFZ zatwierdzi³a tylko bardzo pilne pozycje planu inwestycyjnego, nie uwzglêdniaj¹c budowy
wjazdu i wymiany nawierzchni na dzia³kach.

Koniecznoœæ wykonania tej inwestycji wynika z faktu, i¿ dotychczas wjazd odbywa siê z drogi krajowej
o bardzo du¿ym natê¿eniu ruchu i w za³o¿eniu jest to tylko droga ewakuacyjna. W tym miejscu wielokrot-
nie dochodzi³o do niebezpiecznych kolizji z udzia³em pieszych i samochodów.

Wymiana nawierzchni spowoduje przywrócenie funkcji u¿ytkowych terenu, którego obecny stan rów-
nie¿ stanowi zagro¿enie i znacznie utrudnia poruszanie siê interesantom oraz pracownikom oddzia³u.
Dzia³ania te podnios¹ bezpieczeñstwo komunikacyjne na terenie oddzia³u i w najbli¿szym jego otoczeniu.

Zwracam siê z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci realizacji tej inwestycji.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
W nawi¹zaniu do prowadzonej korespondencji w sprawie Instytutu Barwników i Produktów Organicz-

nych w £odzi i Zgierzu, zwracam siê z proœb¹ o informacjê dotycz¹c¹ planów wobec tej placówki.
W zwi¹zku z uruchomieniem programu restrukturyzacji jednostek badawczo-rozwojowych nadzoro-

wanych przez ministra gospodarki, od maja 2007 r. przygotowywano i zrealizowano konsolidacjê Insty-
tutu Barwników i Produktów, Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem” w Toruniu oraz
Oœrodka Badawczo-Rozwojowego Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oœwiêcimiu, które zgodnie z roz-
porz¹dzeniem ministra gospodarki z 3 paŸdziernika 2007 r. – DzU Nr 196 poz. 1418 – od 1 stycz-
nia 2008 r. dzia³aj¹ jako jedna jednostka o nazwie Instytut In¿ynierii Materia³ów Polimerowych i Barwni-
ków w Toruniu.

Niestety, zgodnie z informacjami przekazanymi przez pracowników IBiPO, nie tylko nie zosta³y
spe³nione nasze nadzieje, ale widaæ, ¿e dzia³ania obecnego kierownictwa stanowi¹ zagro¿enie dla poten-
cja³u badawczego, który uda³o siê zgromadziæ w £odzi i Zgierzu.

Instytut Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu (IBiPO) wraz z oddzia³em w £odzi ma za sob¹
blisko szeœædziesiêcioletni¹ historiê dzia³ania w samodzielnej strukturze, a poprzez posiadane zasoby in-
formacji technicznych stanowi o historii polskich barwników, które w aglomeracji ³ódzkiej, w konkuren-
cji do niemieckich, rozpoczyna³y swoj¹ œwiatow¹ ekspansjê w pocz¹tkach XX wieku. Siedzib¹ IBiPO jest
Zgierz, ale poprzez oddzia³ przy ulicy Sienkiewicza 55, instytut operuje tak¿e w £odzi.

Globalizacja gospodarki, wolny rynek, restrykcje ekologiczne, wzrost cen noœników energii przy braku
barier jakoœciowych wywo³a³y ekspansjê tanich barwników azjatyckich i wygaszenie produkcji barwni-
ków krajowych. Gospodarka rynkowa zmieni³a diametralnie strukturê rynku, zwiêkszaj¹c na nim udzia³
barwników specjalnych i pigmentów, a obni¿aj¹c zapotrzebowanie na proste barwniki tekstylne.

W oparciu o analizê SWOT przeprowadzono drastyczn¹ restrukturyzacjê dzia³alnoœci instytutu, do-
stosowuj¹c j¹ do wieloletniej prognozy uwarunkowañ otoczenia, w którym firma funkcjonuje.

Dzia³ania IBiPO stanowi³y kontynuacjê poprzedniej misji, polegaj¹cej na bliskiej wspó³pracy z ryn-
kiem, nad¹¿aniem za postêpem technicznym, analiz¹ ograniczeñ i zakazów w obszarze substancji i pre-
paratów chemicznych, na przyk³ad wprowadzanie zamienników aplikacyjnych i chemicznych w miejsce
zwi¹zków zakazanych. Opracowywanie metod identyfikacji i analizy zawartoœci chemikaliów wymienia-
nych na listach negatywnych oraz ich akredytacja w Polskim Centrum Akredytacji (PCA) jest istotn¹ czê-
œci¹ dzia³alnoœci instytutu. Z misji IBiPO wynikaæ mog¹ tematy badawcze dotycz¹ce opracowywania
technologii nowych produktów chemicznych oraz polityki jakoœci laboratorium akredytowanego w PCA.

Realizacja wymienionych misji spowodowa³a, ¿e w ramach dzia³alnoœci placówka sprzedawa³a swoj¹
wiedzê, rozk³adaj¹c j¹ równomiernie na sferê produkcyjn¹, badawcz¹ czy us³ugow¹. Instytut realizowa³
swoj¹ misjê w oparciu o istniej¹ce uwarunkowania, w których maj¹c nieŸle wyposa¿ony zak³ad doœwiad-
czalny, realizowa³ projekty badawcze – celowe, które owocowa³y uruchomieniem nowych wyrobów che-
mii ma³otona¿owej. Dziêki du¿ej liczbie wdro¿eñ i ich efektów bez wiêkszych problemów uzyskiwa³ w ran-
kingu jednostek badawczych pozycjê w grupie drugiej, co zapewnia³o dostêp do subwencji dla nauki.

Pozytywnym zjawiskiem okaza³a siê konsolidacja systemu kontroli obrotu chemikaliami wzoro-
wanego na procedurach Unii Europejskiej, co zmusi³o polskich przedsiêbiorców operuj¹cych na rynku
chemikaliów do zlecania szeregu badañ analitycznych, wykonywanych w systemie oceny zgodnoœci,
w laboratoriach akredytowanych w Polskim Centrum Akredytacji. Dodatkowo, aby spe³niæ wymogi
wprowadzania chemikaliów do obrotu towarowego, przedsiêbiorcy zostali zobligowani do wype³niania
szeregu dokumentów rejestracyjnych, udzielania informacji o bezpieczeñstwie substancji i preparatów
chemicznych i w³aœciwego ich etykietowania. Te okolicznoœci wygenerowa³y wzrost liczby zleceñ dla La-
boratorium Procesów i Ochrony Œrodowiska oraz umo¿liwi³y wygranie konkursu na grant dofinanso-
wuj¹cy centrum doradcze dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw bran¿y chemicznej województwa ³ódz-
kiego. Dziêki temu jeszcze bardziej zacieœniono wspó³pracê z przedsiêbiorcami i ekspertami krajowymi w
dziedzinie wdra¿ania europejskiego systemu kontroli rejestracji chemikaliów REACH.

IBiPO dysponuje aparatur¹ do pomiaru barwy i zespo³em ekspertów, który od kilkudziesiêciu lat ope-
ruje w sferze barwometrii cywilnej i wojskowej, stanowi¹c jedyny tak wyspecjalizowany zespó³ w kraju.
Instytut dzia³a w sferze cywilnej – poprzez pomiary materia³ów ³atwopostrzegalnych, gdzie zgodnoœæ
z norm¹ decyduje o ich przydatnoœci (kamizelki ratunkowe s³u¿b drogowych, taœmy ostrzegaj¹ce itd.) –
oraz militarnej w zakresie oceny systemów maskowania. Szczególnie w ostatnim okresie intensywnie
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wspó³pracuje z wojskowymi jednostkami certyfikuj¹cymi pokrycia sprzêtu wojskowego w zakresie zgod-
noœci z normami NATO, tak zwane standingi.

IBiPO kontynuowa³ dotychczasow¹ wspó³pracê z jednostkami badawczymi szkó³ wy¿szych, sieci dosko-
na³oœci i platformami technologicznymi, gdzie tylko instytut móg³ rozwi¹zywaæ zagadnienia barwienia w spo-
sób naukowy. Kontakty z placówkami zagranicznymi rozwija zarówno w aspekcie badawczym, jak i komer-
cyjnym (custom chemicals) poprzez wczeœniej nawi¹zane kontakty. IBiPO zamierza wykorzystaæ powodzenie
grantu z regionalnego programu na utworzenie centrum konsultacyjnego dla MŒP. Bêdzie ono kontynu-
owa³o swoj¹ dzia³alnoœæ na zasadach komercyjnych, organizuj¹c odp³atne szkolenia, konferencje i warszta-
ty, a jednoczeœnie zapewnia³o dobre referencje przy starcie w konkursach o granty regionalne.

Nieco obok podstawowych kierunków badañ IBiPO dzia³a w obszarze barwników i komponentów
funkcjonalnych do ró¿nych zastosowañ tam, gdzie jest jedynym specjalist¹ w kraju – preparaty do ma-
skowania, amidofile, butyryloghityna, fluoroscenty, pochodne rodaminy, safraniny, markery do paliw,
barwniki kosmetyczne, laki.

Osi¹gaj¹c wzglêdn¹ równowagê ekonomiczn¹, w³adze IBiPO dostrzega³y istniej¹ce bariery rozwoju, co
objawia³o siê rosn¹cymi przychodami finansowymi przy oscyluj¹cymi oko³o zera wynikami finansowymi.
Nie maj¹c pewnoœci zwrotu nak³adów, nie inwestowano, ograniczaj¹c siê do tak zwanych inwestycji wy-
muszonych – remonty, ocieplenia, generator pary po wypowiedzeniu dostaw przez producenta. Od
2006 r. pojawi³y siê symptomy istotnych zmian w otoczeniu nauki. Ma³e JBR przesta³y byæ ulubieñcami,
bo zbli¿a³y siê fundusze europejskie, gdzie miliony euro na badania to niemal standard, a jednoczeœnie
dwieœcie JBR w nadzorze ministra gospodarki k³u³o w oczy. W roku 2007 presja restrukturyzacyjna, pod
jak¹ znalaz³y siê JBR, zgodnie z doktryn¹ ówczesnej w³adzy, przybra³a kszta³t nakazowy. Zdecydowane
dzia³ania organu za³o¿ycielskiego w doprowadzeniu do zmniejszenia liczby JBR, poprzez wykorzystanie
wczeœniej przygotowanych programów i wskazaniem ka¿demu dalszej drogi, wymaga³y powa¿nej oceny,
aby IBiPO znalaz³ swoje miejsce w tocz¹cej siê lawinie decyzji restrukturyzacyjnych.

Z analizy koszyków, na jakie podzielono JBR, ustanowionych przez urzêdników do spraw restruktury-
zacji, wynika³o, ¿e postawiono na du¿e jednostki badawcze o stabilnej sytuacji ekonomicznej, mog¹ce
konsumowaæ subwencje na wielkie programy badawcze. Dla ma³ych JBR, a takim by³o IBiPO, nast¹pi³
czas wyboru pomiêdzy komercjalizacj¹, konsolidacj¹ i likwidacj¹.

Dotychczasowe uwarunkowania zapewnia³y zrównowa¿ony bud¿et sk³adaj¹cy siê z oko³o 30% przy-
chodów z produkcji, 30% przychodów z badañ, 30% z us³ug badawczych. Pozosta³e przychody pochodzi³y
z najmu pomieszczeñ, czasem ze sprzeda¿y maj¹tku. Koszty s¹ zdominowane przez p³ace, stanowi¹ce
blisko 60%, oraz energiê, siêgaj¹ce 12%. Odpis amortyzacyjny w wysokoœci oko³o 200 tysiêcy PLN rocznie
wyznacza³ poziom zysku, jaki nale¿a³oby osi¹gaæ, aby spe³niaæ kryteria rozwoju, oraz okreœla³ poziom
strat, aby podlegaæ regu³om upadku. W rankingu jednostek badawczych IBiPO uzyskiwa³ regularnie
drug¹ kategoriê dziêki stosunkowo du¿ej liczbie wdro¿eñ przypadaj¹cych na pracownika badawczego.
Skutkowa³o to dotacj¹ statutow¹ na poziomie 0,6 mln PLN, co oznacza³o na ogó³ oko³o 20% przychodów.

Odrzucaj¹c œcie¿kê komercjalizacji, uwzglêdniono obowi¹zuj¹cy wówczas stan prawny, który wskazy-
wa³ na brak preferencji w pozyskiwaniu subwencji na badania dla jednostek skomercjalizowanych, dla
których ustalono wyœrubowane – ponad 50% – normy udzia³u przychodów z prac badawczych, aby ubie-
ga³y siê o status JBR.

Bior¹c pod uwagê wspomniane uwarunkowania, instytut podtrzymuje wolê konsolidacji z innymi jed-
nostkami.

W zwi¹zku z uruchomieniem programu restrukturyzacji jednostek badawczo-rozwojowych nadzoro-
wanych przez ministra gospodarki od maja 2007 r. przygotowywano konsolidacjê Instytutu Barwników
i Produktów Organicznych w Zgierzu, wraz z oddzia³em w £odzi, Instytutu Przemys³u Gumowego „Sto-
mil” w Piastowie, Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem” w Toruniu oraz Oœrodka Ba-
dawczo-Rozwojowego Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oœwiêcimiu, które zgodnie z rozporz¹dze-
niem ministra gospodarki od 1 stycznia 2008 r. dzia³aj¹ jako jedna jednostka o nazwie: Instytut In¿ynierii
Materia³ów Polimerowych i Barwników w Toruniu.

Dyrektorzy konsolidowanych jednostek forsowali w³¹czenie swoich jednostek do Metalchemu w Toru-
niu, poniewa¿ uznali to za zasadniczy warunek szybkiego dojœcia skonsolidowanej jednostki do statusu
pañstwowego instytutu badawczego. Przewodnictwo przypad³o z mocy prawa, jako dyrektorowi jednost-
ki w³¹czaj¹cej, dyrektorowi Go³êbiewskiemu z Torunia. Stosowne materia³y uzasadniaj¹ce celowoœæ
konsolidacji przed³o¿ono ministrowi gospodarki w styczniu 2007.

Prowadzenie tak skomplikowanej operacji, jak integracja kilku instytutów badawczych, wymaga lide-
ra, który nieformalnie negocjuje szczegó³y konsolidacji wewn¹trz planowanej struktury, a przede wszyst-
kim wymusza okreœlone zobowi¹zania wsparcia procesu ze strony organu za³o¿ycielskiego oraz dyspo-
nentów subwencji dla nauki. Na prze³omie lat 2006/2007 dokonano niezbêdnych ustaleñ. Niestety, po
formalnym dopiêciu warunków konsolidacji nast¹pi³a prawie roczna przerwa w wymienionych
dzia³aniach nieformalnych.
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W 2007 r. IBiPO straci³ wielk¹ szansê uzyskania mocnej pozycji w wyœcigu do funduszy europejskich,
bo nie by³o silnie zmotywowanego, posiadaj¹cego stosowne uprawnienia lidera konsolidacji, który
móg³by przedstawiæ wizjê odpowiedniej rangi programu badawczego, wymusiæ i wyegzekwowaæ okreœlo-
ne dzia³ania i decyzje. Je¿eli do tego dodaæ perturbacje z wyborem nowego lidera, zawirowania wokó³ sta-
nowiska g³ównego ksiêgowego, torpedowanie wspó³pracy z rad¹ dyrektorów, to mo¿na zrozumieæ obawy
o przysz³e losy konsolidowanej jednostki.

Czas, który up³yn¹³, oznacza³ istotne zmiany w otoczeniu i jednostkach w³¹czanych, które spowodo-
wa³y ca³kowit¹ zmianê przebiegu konsolidacji, która z opcji rozwoju sta³a siê likwidacj¹. Niemniej, pomi-
mo zmarnowanych szans roku 2008, istnia³a mo¿liwoœæ realizacji wczeœniej ustalonego planu, w którym
dyrektor naczelny wspomagany przez radê naukow¹ i radê dyrektorów oddzia³ów integruje dzia³ania
wokó³ wspólnych tematów badawczych w obszarze szeroko rozumianych s³u¿b pañstwowych, wdra-
¿aj¹cych w ¿ycie przepisy unijne dotycz¹ce kontroli chemikaliów oraz realizuj¹cych priorytetowe kierun-
ki badawcze wskazane w wieloletnich programach badawczych Unii. Niestety, nie tylko, ¿e nie zosta³y
spe³nione nadzieje, ale widaæ jasno, ¿e obecne kierownictwo realizuje strategiê likwidacyjn¹, co stanowi
zagro¿enie dla potencja³u badawczego, jaki uda³o siê zgromadziæ w £odzi i Zgierzu.

Administracja toruñska zdominowa³a proces konsolidacji, odcinaj¹c od decyzji oddzia³y zamiejscowe.
Plan pierwotny by³ taki, ¿e decydowaæ mia³ oczywiœcie dyrektor, ale w œcis³ej wspó³pracy z tak zwan¹ rad¹
dyrektorów oddzia³ów, przez co obieg decyzyjny i informacyjny pomiêdzy central¹ a terenem by³by zacho-
wany. Niestety, wszelkie symptomy i fakty wskazuj¹, ¿e obecny plan dzia³ania jest typow¹ procedur¹ li-
kwidacyjn¹ polegaj¹c¹ na skonsumowaniu „przystawek” zamiejscowych i sprzeda¿y ich maj¹tku oraz
przejêcia ich tematyki, miejsc pracy i dorobku przez stary uk³ad toruñsko-gliwicki. Po dyskusji w gronie
kierownictwa instytutu barwników, cz³onków dawnej rady naukowej i przedstawicieli zwi¹zków zawodo-
wych w³adze IBiPO dosz³y do wniosku, ¿e maj¹ do czynienia z procesem likwidacji, a nie rozwoju, w któ-
rym narzucono im rolê zanikaj¹cej jednostki badawczej, której tematykê przejmie oddzia³ w Gliwicach.
W³adze IBiPO nie chc¹ dopuœciæ do wyprowadzenia miejsc pracy, dorobku i presti¿u – który placówka ma
w s³u¿bach publicznych zwi¹zanych z kontrol¹ chemikaliów – do Torunia i Gliwic. Próby osi¹gniêcia kon-
sensusu i przekonania dyrektora do rozstania siê w pokoju pozosta³y bez odpowiedzi.

Dlatego w³adze IBiPO chc¹ zmusiæ obecne kierownictwo Instytutu In¿ynierii Materia³ów Polimero-
wych i Barwników do z³o¿enia wniosku do ministra gospodarki o podzia³ Instytutu In¿ynierii Materia³ów
Polimerowych i Barwników w Toruniu poprzez wydzielenie z niego oddzia³u zamiejscowego w Zgierzu
oraz w³¹czenie go do Instytutu Przemys³u Skórzanego w £odzi z utworzeniem nowej jednostki o nazwie
Instytut Przemys³u Skórzanego i Barwników w £odzi.

Dok³adnie analizuj¹c historiê tej reorganizacji, gor¹co popieram utworzenie Instytutu Przemys³u Skó-
rzanego i Barwników w £odzi i Zgierzu i o poparcie tej inicjatywy proszê Pana Premiera.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, które polska reprezentacja zakoñczy³a dorobkiem dziesiêciu medali,
daj¹ podstawy do g³êbokich przemyœleñ i wyci¹gniêcia wniosków w sferze organizacji przygotowañ do tej
najwa¿niejszej na œwiecie sportowej wyprawy. Musimy analizowaæ wyniki tych pañstw, które, jak na
przyk³ad Wielka Brytania, znacz¹co poprawi³y swój dorobek medalowy. Tamten system szkolenia i przy-
gotowania zawodników, który okaza³ siê w praktyce skuteczny, sk³ania mnie do z³o¿enia wniosku do
Pana Ministra o wybranie miejsc w Polsce, które bêd¹ pe³niæ funkcje centralnych oœrodków przygotowañ
zawodników do imprez sportowych o najwy¿szej randze – olimpiad, mistrzostw œwiata czy Europy.

Jedyny polski medal w zapasach zdoby³a Agnieszka Wieszczek, zawodniczka mieszkaj¹ca w £odzi,
a¹ca w Zgierzu. W oparciu o jej dorobek oraz dorobek wielu innych zapaœniczek – proponujê utworzenie w
£odzi i Zgierzu centralnego oœrodka przygotowañ sportowych w zapasach kobiet.

Wniosek swój uzasadniam dodatkowo tym, ¿e:
— wstêpne zainteresowanie wspieraniem tej inicjatywy, tak¿e finansowo, wyrazi³y w³adze sa-

morz¹dowe sejmiku województwa i miasta Zgierz;
— w £odzi i Zgierzu istnieje silne zaplecze trenerskie w przypadku tej dyscypliny sportu, z trenerem ka-

dry narodowej zapasów kobiet, panem Marianem Filipowiczem w³¹cznie;
— jest bardzo liczna grupa utalentowanych kobiet, a¿ trzy zawodniczki z tego terenu zdoby³y tytu³y mi-

strzyñ Polski: Roksana Zasina (waga 51 kg), Anna Zwirydowska (waga 55 kg) i Agnieszka Wieszczek
(waga 72 kg).

Bior¹c to wszystko pod uwagê, proszê Pana Ministra o wsparcie inicjatywy utworzenia takiego oœrodka
jako placówki wspó³finansowanej przez ministerstwo sportu.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Jestem zatroskany sytuacj¹ pracowników w £ódzkich Zak³adach Energetycznych – £ZE Teren i £ZE Mia-
sto, którzy nie mog¹ wymieniæ akcji swojej macierzystej spó³ki na akcje Polskiej Grupy Energetycznej,
w sk³ad której wszed³ ich pracodawca. Na mocy ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o zasadach nabywania od
Skarbu Pañstwa akcji w procesie konsolidacji spó³ek sektora energetycznego pracownicy otrzymali to prawo
po uprzednim nabyciu – jednak¿e tylko do 18 listopada 2007 r. – akcji pracowniczych swojej macierzystej
spó³ki. Niefortunnie, przepisy przed³u¿aj¹ce termin nabycia akcji pracowniczych i niewykluczaj¹ce osób
uprawnionych do ich nabycia mimo up³ywu terminu znalaz³y siê w nowelizowanej ustawie kominowej zawe-
towanej przez prezydenta RP. Pracownicy spó³ek energetycznych czekaj¹ na decyzjê Sejmu w sprawie odrzu-
cenia weta prezydenta. Istnieje jednak obawa, ¿e weto to nie zostanie odrzucone iw zwi¹zku z tym pracowni-
cy, którzy nabyli po dniu 18 listopada 2007 r. akcje spó³ek macierzystych, nie bêd¹ mogli nabyæ prawa do ob-
jêcia akcji koncernu energetycznego.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra o szybkie podjêcie prac nad nowelizacj¹ ustawy z dnia
7 wrzeœnia 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Pañstwa akcji w procesie konsolidacji spó³ek sekto-
ra energetycznego i umo¿liwienie pracownikom sektora energetycznego objêcia akcji koncernu energe-
tycznego. Miejmy na uwadze dobro ponad dziesiêciu tysiêcy pracowników £ódzkich Zak³adów Energe-
tycznych i innych zak³adów wchodz¹cych w sk³ad grupy PGE. Moim zdaniem, ewentualne odrzucenie
weta prezydenta do ustawy kominowej nie stoi na przeszkodzie podjêciu prac legislacyjnych, gdy¿ w ta-
kiej sytuacji prace te bêdzie mo¿na przerwaæ.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

oraz senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W zwi¹zku z budow¹ Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w £odzi, niezwy-
kle istotnego dla potrzeb pacjentów naszego miasta oraz okolic, zwracamy siê do Pani Minister
z uprzejm¹ proœb¹ o zabezpieczenie w bud¿ecie pañstwa na 2009 r. 100 milionów z³ z przeznaczeniem na
uruchomienie dzia³alnoœci wymienionego szpitala.

Preliminarz bud¿etowy dla centrum za okres od odbiorów technicznych, sanepidu, przeciwpo¿aro-
wych i innych do momentu wykonywania us³ug zdrowotnych szacowany jest na minimum 60 milio-
nów z³. Zu¿ycie materia³ów (artyku³y gospodarcze, biurowe, leki, opatrunki, œrodki czystoœci i inne) sza-
cuje siê na 9 milionów z³, zu¿ycie energii (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, œcieki, gazy medyczne
i inne) na 5 milionów z³, us³ugi obce (umowy eksploatacyjne, szkolenia personelu, obs³uga informatycz-
na, transport, telefony i inne) poch³on¹ oko³o 3 miliony z³, a ubezpieczenia spo³eczne, podatki, op³aty
i inne œwiadczenia – w sumie 6 milionów z³. Pozosta³e koszty, miêdzy innymi ubezpieczenia maj¹tkowe,
OC, delegacje, prowizje bankowe, prenumeraty i op³aty licencyjne to wydatek rzêdu 2 milionów z³. War-
toœæ amortyzacji, przy za³o¿eniu wartoœci szpitala wraz z wyposa¿eniem na poziomie przekraczaj¹cym
300 milionów z³, powinna wynosiæ oko³o 20 milionów z³, czyli w okresie pó³rocznym 10 milionów z³. Naj-
istotniejszym kosztem s¹ p³ace personelu, które w sumie poch³on¹ oko³o 25 milionów z³.

Nale¿y przyj¹æ, ¿e oko³o pó³ roku potrwa proces wdra¿ania i szkolenia personelu. Zanim zostan¹ wpro-
wadzeni pacjenci, obsada szpitala musi zostaæ przeszkolona w zakresie obs³ugi szpitalnego systemu in-
formatycznego oraz wszystkich procedur operacyjnych zwi¹zanych z obiegiem dokumentów, a tak¿e ru-
chem pacjentów i pracowników. Na tym etapie musi zostaæ równie¿ wdro¿ona dokumentacja systemu ja-
koœci. Okres pó³roczny jest uœrednieniem. Niektóre grupy zawodowe, na przyk³ad obs³uga, konserwato-
rzy, informatycy, czêœæ administracji, zespó³ opracowuj¹cy ofertê dla NFZ, musz¹ byæ zatrudnieni na
pocz¹tku, zaœ czêœæ lekarzy i pielêgniarek w praktyce mo¿e zostaæ przeniesiona ze swoich miejsc pracy
kilka tygodni przed przyjêciem pacjentów. Nale¿y zakupiæ wyposa¿enie, leki i sprzêt drobny, materia³y
opatrunkowe, szewne, gazy medyczne, œrodki czystoœci, materia³y biurowe i inne – procedury przetargo-
we trwaj¹ kilka miesiêcy – a tak¿e zawrzeæ stosowne umowy w zakresie ¿ywienia, konserwacji i dozoru
mienia.

Ponadto przy centrum kliniczno-dydaktycznym budowane jest ze œrodków unijnych centrum konfe-
rencyjno-dydaktyczne, na co zabraknie oko³o 17 milionów z³, gdy¿ Ÿle oszacowano projekt.

Szanowna Pani Minister, liczymy, ¿e przychyli siê Pani do naszej proœby i poprze dofinansowanie szpi-
tala ze œrodków bud¿etu pañstwa, bez których szpital nie bêdzie w stanie rozpocz¹æ dzia³alnoœci i leczyæ
pacjentów.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

oraz senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z petycj¹, któr¹ otrzyma³em od zrzeszenia podmiotów prowadz¹cych na rzecz pañstwa par-

kingi strze¿one w trybie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, nasuwaj¹ mi siê pewne pytania. Podmioty te
uwa¿aj¹, ¿e organy administracji publicznej nie przestrzegaj¹ postanowieñ przytoczonej ustawy oraz roz-
porz¹dzenia wykonawczego MSWiA w sprawie usuwania pojazdów. W zwi¹zku z tym wystêpujemy do mi-
nistra spraw wewnêtrznych i administracji o interpretacjê wydanego przez MSWiA rozporz¹dzenia wyko-
nawczego z dnia 16 paŸdziernika 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów, w tym w szczególnoœci o wyk³ad-
niê nastêpuj¹cych kwestii.

Czy uiszczenie op³at ustalonych uchwa³¹ odpowiedniej rady powiatu stanowi niezbêdny i konieczny
warunek do uzyskania zezwolenia na odbiór przez naczelnika urzêdu skarbowego, reprezentuj¹cego
Skarb Pañstwa, przechowywanych na parkingu strze¿onym pojazdów uprzednio usuniêtych z drogi pu-
blicznej w trybie ustawy – Prawo o ruchu drogowym?

Czy naczelnik urzêdu skarbowego, reprezentuj¹cy Skarb Pañstwa, jest zobowi¹zany do zap³aty nale-
¿noœci za przechowywanie pojazdu po przejœciu w³asnoœci na rzecz Skarbu Pañstwa z mocy ustawy rów-
nie¿ za okres pierwszych szeœciu miesiêcy od usuniêcia pojazdu z drogi na zlecenie Policji?

Czy w zakresie wykonywanych na zlecenie pañstwa us³ug przechowywania pojazdów na parkingu
strze¿onym wyznaczonym przez starostê podmiot wykonuj¹cy przedmiotowe zlecenia i obowi¹zki dla pa-
ñstwa korzysta ze statusu osoby pe³ni¹cej funkcje publiczne?

Dotychczasowa praktyka naczelników urzêdów skarbowych na terenie ca³ego kraju, jak twierdz¹ au-
torzy petycji, jest w tym wzglêdzie rozbie¿na, gdy¿ niektóre spoœród organów skarbowych nie respektuj¹
postanowieñ, w szczególnoœci art. 130 a ust. 5c i 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz §6 cytowanego
rozporz¹dzenia MSWiA. Niektóre spoœród organów skarbowych staj¹ bowiem na stanowisku, wbrew lite-
ralnemu brzmieniu przywo³anych aktów prawnych, ¿e op³aty okreœlone przez w³aœciwe do tego rady po-
wiatu nie musz¹ byæ respektowane przez naczelników urzêdów skarbowych po przejœciu w³asnoœci na
rzecz Skarbu Pañstwa. Dodatkowo zaœ niektórzy naczelnicy urzêdów skarbowych uwa¿aj¹, ¿e nie musz¹
przedstawiaæ, wymaganego §6 cytowanego rozporz¹dzenia, dowodu uiszczenia stosownych op³at, aby
odebraæ przechowywane pojazdy z parkingu strze¿onego po up³ywie okresu, o którym mowa w art. 130
ust. 10 cytowanej ustawy.

Poniewa¿ zdaniem autorów petycji w demokratycznym pañstwie prawa nie mo¿e mieæ miejsca brak re-
spektowania przez organy administracji publicznej przepisów rangi ustawowej i wydanych w oparciu
o delegacjê ustawow¹ aktów wykonawczych – w istocie tylko z tego wzglêdu, ¿e przepisy te wyda³ inny mi-
nister – dlatego zwrócili siê oni do nas z proœb¹ o wyst¹pienie do Pana Ministra jako organu centralnego,
upowa¿nionego z woli ustawodawcy do okreœlania zasad w tym wzglêdzie, o wi¹¿¹c¹ wyk³adniê przepisów
ustawy – Prawo o ruchu drogowym w zakresie art. 50a i 130a i rozporz¹dzenia wykonawczego w sprawie
usuwania pojazdów wydanego przez urz¹d Pana Ministra.

Autorzy petycji twierdz¹, ¿e takie rozbie¿noœci to brak poszanowania dla aktów ustawowych, co grozi
nara¿eniem przedsiêbiorstw – dzia³aj¹cych zgodnie z wymienionymi przepisami prawa na zlecenie policji
– na bankructwo finansowe i niekoñcz¹ce siê spory z fiskusem, który nie baczy na przepisy uchwalone
przez ministra spraw wewnêtrznych i administracji.

Z tego wzglêdu autorzy petycji prosz¹ o podjêcie pilnych dzia³añ w celu rozwi¹zania tego zapalnego
problemu, który dotyczy w skali kraju tysiêcy miejsc pracy.

Krzysztof Kwiatkowski
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

oraz senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Zarz¹du Telewizji Polskiej SA Andrzeja Urbañskiego
oraz do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Ko³odziejskiego

Z najwiêkszym niepokojem przyjmujemy informacje o planach wobec ³ódzkiego oddzia³u TVP. Po raz
kolejny dowiadujemy siê, ¿e nie jest on umieszczony na liœcie telewizyjnych oœrodków przewidzianych
do rozbudowy. Stanowczo protestujemy przeciw tym planom. £ódŸ, jedno z najwiêkszych miast w Polsce,
z ogromnymi tradycjami telewizyjnymi i filmowymi, zas³uguje na oœrodek spe³niaj¹cy wymogi stawiane
telewizji cyfrowej.

W zwi¹zku z przygotowywaniem projektu rozbudowy czêœci oœrodków regionalnych, prosimy o infor-
macjê, jakimi kierowano siê przy tym kryteriami.

W naszym przekonaniu decyzja dotycz¹ca ³ódzkiego oœrodka jest nieprzemyœlana i krzywdz¹ca.
TVP w £odzi dysponuje ogromnymi mo¿liwoœciami i potencja³em. Korzystna jest tak¿e niewielka od-

leg³oœæ od Warszawy. W tej chwili kilka kluczowych dla telewizji publicznej seriali produkowanych jest w
Gdañsku, co wi¹¿e siê z ogromnymi kosztami, na przyk³ad zwi¹zanymi z hotelami. Dojazd z Warszawy do
£odzi trwa nieco ponad pó³torej godziny, a w bliskiej perspektywie bêdzie jeszcze krótszy, zatem tych
kosztów mo¿na by unikn¹æ.

Warto podkreœliæ równie¿ telewizyjne tradycje £odzi, w której znajduj¹ siê studia filmowe i hale pro-
dukcyjne odpowiadaj¹ce najwy¿szym standardom. Jest tam tak¿e Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Filmowa,
Telewizyjna i Teatralna imienia Leona Schillera, kszta³c¹ca doskona³ych re¿yserów, realizatorów i dŸwiê-
kowców, a tak¿e specjalistów w zakresie najnowszych technologii, co w dobie planów cyfryzacji telewizji
jest wielkim atutem.

Pamiêtajmy równie¿ o tym, ¿e £ódŸ to miasto festiwali. Tutaj odbywa siê maj¹cy œwiatow¹ renomê Ca-
merimage, a tak¿e Miêdzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych, Festiwal Dialogu Czterech Kultur
oraz festiwal filmów animowanych ReAnimacja i doroczne œwiêto kina niezale¿nego „OFF jak gor¹co”.
Trudno sobie wyobraziæ, by miasto organizuj¹ce festiwale tej rangi pozbawione zosta³o mo¿liwoœci rozbu-
dowy regionalnej telewizji.

¯ywimy g³êbokie przekonanie, ¿e decyzja dotycz¹ca ³ódzkiego oddzia³u TVP zostanie jeszcze raz
dog³êbnie przeanalizowana i w efekcie zmieniona.

Krzysztof Kwiatkowski
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury na moje oœwiadczenie z³o¿one podczas

czternastego posiedzenia Senatu, 26 czerwca 2008 r., sygnowane przez pana Zbigniewa Rapciaka, pod-
sekretarza stanu, uprzejmie proszê Pana Ministra o g³êbsze odniesienie siê do treœci zawartej w moim
oœwiadczeniu, dotycz¹cym proponowanego systemu op³at za poruszanie siê po drogach krajowych.

W odpowiedzi skupiono siê w g³ównej mierze na problemie, jaki ma pañstwo, jeœli chodzi o wyp³atê re-
kompensat za przejazdy przez autostrady spó³kom koncesyjnym. Wynika to z niekorzystnych, wysokich
stawek rozliczeniowych s³u¿¹cych do kalkulacji kwoty rekompensat, które zosta³y ustalone w aneksach
do umów w sierpniu 2005 r.

Czy¿ znowu w tym konkretnym przypadku nie mamy do czynienia z sytuacj¹, ¿e urzêdnik zawini³,
a przedsiêbiorca musi ponosiæ konsekwencje?

G³ównym problemem przedstawionym w moim oœwiadczeniu by³ wp³yw proponowanych zmian usta-
wowych na kondycjê ma³ych firm transportowych zajmuj¹cych siê transportem krajowym. To ci przewo-
Ÿnicy najdotkliwiej odczuj¹ zmiany, jakie wprowadzi ustawa, stawiaj¹c przed wieloma z nich widmo ban-
kructwa. Niestety, w odpowiedzi ministerstwa nie znalaz³em odniesienia do tego tematu.

W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê o odpowiedŸ na postawione poni¿ej pytania.
Czy istniej¹ jakieœ mechanizmy reguluj¹ce wysokoœæ stawek za kilometr, by przyk³adowo oscylowa³y

one w dolnej granicy proponowanej w ustawie i nie by³y sztucznie windowane, by zaspokajaæ apetyty wy-
mienionych spó³ek koncesyjnych?

Pan podsekretarz stanu wspomnia³ równie¿ o „opracowaniu szeregu analiz o charakterze finansowym,
ekonomicznym i prawnym”. Czy w tych dokumentach znajduj¹ siê tak¿e materia³y mówi¹ce o tym, jak
ustawa wp³ynie na – i tak mocno os³abion¹ œwiatowym kryzysem na rynkach paliwowych – kondycjê pol-
skich firm transportowych? Czy ministerstwo ma dostêp do analiz ukazuj¹cych, jak tego typu rozwi¹za-
nia wp³ynê³y na takie firmy w innych krajach unijnych? I co z tych analiz wynika?

Je¿eli, tak jak to zosta³o przedstawione w odpowiedzi ministerstwa, zniesienie systemu winietowego
bêdzie skutkowa³o kolejnymi nak³adami finansowymi, by ograniczyæ przeniesienie ruchu z autostrad
p³atnych na drogi alternatywne, wprowadzeniem „dodatkowych dzia³añ zabezpieczaj¹cych” i zwiêksze-
niem nadzoru g³ównego inspektora transportu drogowego, to trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e przy tworze-
niu ustawy kierowano siê g³ównie chêci¹ przerzucenia skutków niekorzystnych umów ze spó³kami kon-
cesyjnymi na obywateli tego kraju.

Z powa¿aniem
Antoni Motyczka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W subregionie zachodnim województwa œl¹skiego realizowanych jest kilka przedsiêwziêæ inwestycyj-

nych o zasiêgu krajowym, buduje siê miêdzy innymi zbiornik przeciwpowodziowy „Racibórz” i autostradê
A1. W obu przypadkach jednym z wymogów w cyklu budowlanym jest uzyskanie niezbêdnych uzgodnieñ
z gminami, na terenie których powstaje inwestycja, oraz pozyskanie gruntów pod budowê od w³aœcicieli
prywatnych, gmin i Skarbu Pañstwa.

Obydwie inwestycje zajmuj¹ bardzo du¿y obszar. Ich realizacja wymaga wyburzania budynków,
wyw³aszczenia w³aœcicieli gruntów, co powoduje przesiedlenia rodzin, zmusza rolników do zmiany zawo-
du lub szukania ich warsztatu pracy, to znaczy roli, w innych miejscach. Zniszczeniu ulegaj¹ równie¿ ele-
menty infrastruktury podziemnej i nadziemnej, obiekty s³u¿¹ce do obs³ugi ludnoœci, takie jak sklepy,
szko³y, przedszkola, drogi nale¿¹ce do gmin. Zwi¹zane jest to z du¿ymi kosztami spo³ecznymi, jakie pono-
si zarówno ludnoœæ stykaj¹ca siê bezpoœrednio z budow¹, jak i mieszkaj¹ca na terenach przyleg³ych. Na-
ruszone zostaj¹ zwi¹zki we wspólnotach spo³ecznych zamieszkuj¹cych tereny przeciête autostrad¹ A1,
a w przypadku budowy zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz” likwiduje siê dwie wsie i zmusza siê
mieszkañców do szukania nowych miejsc zamieszkania.

Budowa autostrady A1 i zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz” jest bardzo korzystna dla ogó³u
mieszkañców kraju, ale niekorzystna dla ludnoœci z terenów budowy.

W zwi¹zku z licznymi w¹tpliwoœciami i problemami zwi¹zanymi z wykupem gruntów oraz nale¿yt¹ re-
kompensat¹ dla mieszkañców za poniesione straty uprzejmie proszê Pana Ministra o odpowiedŸ na na-
stêpuj¹ce pytania.

1. Dla przymusowo przesiedlanych mieszkañców projektowanego zbiornika przeciwpowodziowego
„Racibórz” przyjêto zani¿one ceny za wykup 1 m2 gruntu, co zrobiono niezgodnie z przepisami. Przy wy-
kupie gruntów przyjêto ceny jak za grunt rolny, tymczasem grunty te przeznaczone s¹ na cele pozarolni-
cze. Czêœæ gruntów wykupiona zosta³a po zani¿onych cenach, czêœæ jest w trakcie wyw³aszczania. Czy po-
szkodowani tak przyjêtymi cenami wykupu mog¹ ubiegaæ siê o ponown¹ wycenê ich gruntów i wyp³ace-
nie ró¿nicy? Czy, poniewa¿ dotyczy to co najmniej stu piêædziesiêciu rodzin z terenu budowy zbiornika,
mog¹ oni wyst¹piæ z pozwem zbiorowym?

2. Podobna sytuacja wystêpuje w przypadku wykupu zabudowañ, w którym to do wyceny nierucho-
moœci jako wspó³czynnik stosowano „stopieñ zu¿ycia budynku”, co powodowa³o, ¿e w³aœciciel za kwotê
odszkodowania nie wybuduje sobie domu o identycznym standardzie jak ten, z którego zosta³ przymuso-
wo wysiedlony. Czy poszkodowani niew³aœciw¹ cen¹ wykupu mog¹ ubiegaæ siê o ustalenie w³aœciwej
ceny ich nieruchomoœci i czy mog¹ to zrobiæ w formie pozwu zbiorowego?

Z powa¿aniem
Antoni Motyczka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

8 sierpnia 2008 r. opublikowana zosta³a ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie
oœwiaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich. Moc¹ tej¿e
ustawy zniesiono obowi¹zek noszenia przez uczniów jednolitego stroju w szko³ach podstawowych i gim-
nazjalnych, dopuszczaj¹c jednoczeœnie mo¿liwoœæ wprowadzenia takiego obowi¹zku dla uczniów wsku-
tek decyzji dyrektora szko³y, podjêtej za zgod¹ rady rodziców i rady pedagogicznej oraz po uzyskaniu opi-
nii samorz¹du uczniowskiego.

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie przytoczonej regulacji prawnej proszê o informacjê, jak w skali kraju
wygl¹da w chwili obecnej sprawa korzystania przez szko³y podstawowe i gimnazjalne z mo¿liwoœci wpro-
wadzenia jednolitego stroju uczniowskiego. Jednoczeœnie proszê o podanie, jakiej wielkoœci œrodki z bu-
d¿etu pañstwa zosta³y wydatkowane na wsparcie materialne dla uczniów w celu zakupu jednolitego stro-
ju uczniowskiego w zwi¹zku z wprowadzeniem z dniem 1 wrzeœnia 2007 r. obowi¹zku jego noszenia
w ³ach podstawowych i gimnazjalnych. Proszê równie¿ o informacjê, czy w chwili obecnej uczniowie mog¹
uzyskaæ od pañstwa wsparcie finansowe na zakup jednolitego stroju uczniowskiego w przypadku, gdy
taki obowi¹zek istnieje w szkole, do której uczêszczaj¹.

Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

W ci¹gu ostatnich miesiêcy w prasie i w innych œrodkach masowego przekazu ukazywa³o siê wiele in-
formacji i artyku³ów dotycz¹cych funkcjonowania naczelnych i centralnych organów administracji pu-
blicznej, dzia³añ wymiaru sprawiedliwoœci i innych instytucji publicznych. Czêœæ zawartych w nich da-
nych mo¿e stanowiæ tajemnicê pañstwow¹ lub s³u¿bow¹ w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie informacji niejawnych. To, ¿e œrodki masowego przekazu d¹¿¹ do pozyskania jak najwiêkszej
iloœci informacji, nie dziwi, mo¿e jednak dziwiæ, i¿ pewne informacje, zastrze¿one dla okreœlonej grupy
funkcjonariuszy publicznych, wyp³ywaj¹ do mediów. Stawia to pod znakiem zapytania poziom pracy in-
stytucji publicznych i zatrudnionych w nich osób.

Bior¹c te kwestie po uwagê, proszê o podanie, w jakich sprawach, dotycz¹cych funkcjonowania
w ci¹gu ostatnich dwóch lat podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 pkty 1–4 ustawy o ochronie infor-
macji niejawnych, wszczêto postêpowania w zwi¹zku z ujawnieniem tajemnicy pañstwowej lub s³u¿bo-
wej, i ewentualnie z jakim skutkiem. Proszê równie¿ o odpowiedŸ, czy kierowane przez Pana ministerstwo
i prokuratura dokonywa³y analizy stanu przestrzegania prawa w przedmiotowym zakresie i jakie wnioski
z niej wynik³y.

Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

21 grudnia ubieg³ego roku nasz kraj znalaz³ siê w strefie Schengen, co spowodowa³o, miêdzy innymi,
¿e zaczêto stosowaæ nowe rozwi¹zania w zakresie ruchu granicznego z naszymi wschodnimi s¹siadami.
Z jednej strony nast¹pi³o u³atwienie w ruchu granicznym z Litw¹, z drugiej strony powsta³y nowe formal-
ne przeszkody w ruchu granicznym z Bia³orusi¹ i Ukrain¹.

Poniewa¿ w strefie Schengen jesteœmy od ponad pó³ roku, proszê o informacjê, jak nowe rozwi¹zania
dotycz¹ce ruchu granicznego wp³ynê³y na relacje z naszymi wschodnimi s¹siadami w kwestiach
wspó³pracy gospodarczej, ruchu osobowego, bezpieczeñstwa publicznego, bezpieczeñstwa obrotu go-
spodarczego i ochrony polskiego obszaru celnego. Proszê równie¿ o informacje, na jakim etapie przygoto-
wañ znajduj¹ siê nowe regulacje prawne dotycz¹ce ma³ego ruchu granicznego z Bia³orusi¹ i Ukrain¹.

Bohdan Paszkowski

18. posiedzenie Senatu w dniach 24 i 25 wrzeœnia 2008 r.
220 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 18. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Choroby nowotworowe s¹ wyzwaniem nie tylko medycznym, ale równie¿ spo³ecznym. Œwiadczy o tym
uchwalenie 1 lipca 2005 r. ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalcza-
nia chorób nowotworowych”. Bardzo istotn¹ spraw¹ w walce z nowotworami jest profilaktyka, ale rów-
nie¿ kwestia leczenia ju¿ wystêpuj¹cych chorób, gdy¿ jest to proces w wielu wypadkach bardzo kosztow-
ny i z³o¿ony. Dlatego te¿ niezmiernie wa¿na jest mo¿liwoœæ finansowania niestandardowej chemioterapii
w leczeniu nowotworów w ramach zgód indywidualnych dla pacjentów. W tym zakresie Pani Minister
podjê³a istotne dzia³ania, miêdzy innymi uchylaj¹c w czêœci zarz¹dzenie prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia reguluj¹ce tê kwestiê. Niemniej jednak istniej¹ca obecnie praktyka mo¿e budziæ w¹tpliwoœci,
gdy¿ znane s¹ mi przypadki z ostatniego okresu, gdy poszczególne oddzia³y Narodowego Funduszu Zdro-
wia w tej samej sprawie podejmowa³y odmienne decyzje co do finansowania leku koniecznego w chemio-
terapii.

W zwi¹zku z powy¿szym, bior¹c pod uwagê to, i¿ podejmowane przez oddzia³y NFZ decyzje czasami s¹
de facto decyzjami o mo¿liwej d³ugoœci ¿ycia pacjentów, proszê Pani¹ Minister o informacjê, w jaki sposób
ministerstwo mo¿e wp³yn¹æ na zobiektywizowanie kryteriów podejmowania decyzji w powy¿szym zakre-
sie przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz jak¹ rolê w tym zakresie mo¿e spe³niæ Agencja Oceny Techno-
logii Medycznych.

Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Na prze³omie sierpnia i wrzeœnia bie¿¹cego roku podlask¹ prasê obieg³a informacja, ¿e Komenda
G³ówna Policji postanowi³a zmniejszyæ o 1/3 liczbê funkcjonariuszy oddzia³ów prewencji stacjonuj¹cych
w województwie podlaskim. Wed³ug doniesieñ, jedna z trzech istniej¹cych kompanii ma byæ wojewódz-
twu podlaskiemu odebrana, a etaty przeniesione do Warszawy, Poznania, Krakowa. Rzekomym uzasad-
nieniem tej decyzji jest to, ¿e województwo podlaskie ma wysoki poziom statystycznego bezpieczeñstwa
i dlatego etaty maj¹ byæ przeniesione do innych rejonów kraju, statystycznie bardziej zagro¿onych prze-
stêpczoœci¹.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o wyjaœnienie, czy rzeczywiœcie taka decyzja zosta³a lub w najbli¿szym
czasie zostanie podjêta. Je¿eli tak, to proszê o podanie jej uzasadnienia wraz z przewidywan¹ ocen¹ jej
skutków dla funkcjonowania podlaskiej policji. Na kanwie tej sprawy proszê równie¿ o wyjaœnienie, na
jakiej podstawie i wed³ug jakich zasad okreœlane s¹ stany etatowe policji w poszczególnych wojewódz-
twach i, w ich ramach, w poszczególnych miejscowoœciach, z uwzglêdnieniem poszczególnych rodzajów
s³u¿b policyjnych. Czy proces ten jest oparty na zobiektywizowanych w miarê mo¿liwoœci przes³ankach,
które s¹ formalnie okreœlane, czy te¿ stanowi¹ one przedmiot subiektywnych ocen kierownictwa policji w
tym zakresie? Ponadto proszê o informacje, jaki jest w chwili obecnej stan tak zwanych wakatów policyj-
nych oraz w jaki sposób problem ten jest rozwi¹zywany, je¿eli w dalszym ci¹gu istnieje. Proszê równie¿
o podanie liczby osób nowo zatrudnionych w policji na przestrzeni ostatnich dwóch lat oraz liczby funk-
cjonariuszy, którzy w tym okresie odeszli ze s³u¿by.

Ocena dzia³añ policji zale¿y równie¿ od stanu przestrzegania przez policjantów zasad dyscypliny
s³u¿bowej. Proszê wiêc o podanie danych dotycz¹cych wszczêtych i prowadzonych w ostatnich dwóch la-
tach postêpowañ dyscyplinarnych w policji, w tym tego, w ilu z nich czyny spe³nia³y jednoczeœnie znamio-
na przestêpstw lub wykroczeñ, w ilu wypadkach zastosowano art. 132 ust. 4a i 4b oraz jakimi karami
dyscyplinarnymi zakoñczy³y siê przedmiotowe postêpowania, w szczególnoœci ile osób wydalono ze
s³u¿by. Ponadto proszê o podanie informacji, ilu policjantów jest w chwili obecnej zawieszonych w czyn-
noœciach s³u¿bowych oraz ilu pozostaje bez tak zwanego przydzia³u s³u¿bowego.

Bogdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W lutym 2008 r. opublikowany zosta³ raport „Najwa¿niejsze zagadnienia dotycz¹ce funkcjonowania

sektora energetycznego w Polsce” opracowany przez zespó³ przedstawicieli najwiêkszych krajowych firm
energetycznych. Z raportu wynika, ¿e ju¿ za dwa, trzy lata w Polsce wyst¹pi¹ okresowe problemy z utrzy-
maniem ci¹g³oœci dostaw energii elektrycznej, spowodowane spadkiem operacyjnych rezerw mocy do-
stêpnych operatorowi systemu przesy³owego do poziomu awaryjnego – poni¿ej 5% wykorzystanej mocy
czynnej. Autorzy alarmuj¹, ¿e za oko³o od trzech do szeœciu lat w Polsce mo¿e nast¹piæ trwa³y deficyt
energii siêgaj¹cy oko³o 40% zapotrzebowania. Niedobory te nie bêd¹ mog³y byæ pokryte przez import
energii ze wzglêdu na zbyt s³abo rozbudowan¹ sieæ po³¹czeñ transgranicznych.

Popyt na energiê elektryczn¹ w Polsce jest obecnie ni¿szy ni¿ w rozwiniêtych krajach Unii Europejskiej.
Obserwowana ró¿nica odzwierciedla ró¿nicê w rozwoju Polski i bogatych krajów zachodnich: ró¿nice
w pr¹du na mieszkañca wynikaj¹ z ró¿nicy w liczbie komputerów osobistych, telewizorów, zmywarek
przypadaj¹cych na przeciêtnego Polaka i mieszkañca strefy euro. W przypadku gospodarstw domowych
zu¿ycie pr¹du zwiêksza siê wraz ze wzrostem zamo¿noœci, w przypadku firm roœnie wraz ze wzrostem pro-
dukcji.

Popyt na energiê elektryczn¹ roœnie bardzo szybko. Wzrost popytu nie odpowiada przyrostowi mocy
energetycznej. Wiêkszoœæ funkcjonuj¹cych obecnie bloków energetycznych pochodzi z lat szeœædzie-
si¹tych i siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku i w najbli¿szych latach bêdzie stopniowo wycofywana z eks-
ploatacji ze wzglêdu na naturalne zu¿ycie techniczne.

Polsce potrzebne s¹ nowe moce wytwórcze opieraj¹ce siê zarówno na wêglu kamiennym i wêglu bru-
natnym, energetyce atomowej, jak i na odnawialnych Ÿród³ach energii. Potrzeba zaspokojenia stale
rosn¹cego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ powoduje, ¿e w naszym kraju jest miejsce dla ka¿dego
noœnika energetycznego.

Budowa stopnia wodnego na Wiœle poni¿ej W³oc³awka, pomiêdzy Nieszaw¹ a Ciechocinkiem, jest roz-
wi¹zaniem z jednej strony zabezpieczaj¹cym stoj¹cy samotnie, zagro¿ony katastrof¹ budowlan¹ stopieñ
wodny we W³oc³awku, zaœ z drugiej strony zapewniaj¹cym produkcjê energii elektrycznej w elektrowni
wodnej œrednio rocznie na poziomie oko³o 410 milionów kWh przy pracy przep³ywowej.

Rosn¹ce wymogi ekologiczne, wynikaj¹ce z ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu oraz protoko³u z Kioto, w zakresie redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i dwu-
tlenku wêgla wymuszaj¹ dzia³ania w energetyce zmierzaj¹ce w wielu kierunkach. Proces integracji z Uni¹
Europejsk¹ zobowi¹zuje nasz kraj do podejmowania dzia³añ na rzecz rozwoju wykorzystania odnawial-
nych Ÿróde³ energii.

Szanowny Panie Premierze! Nie ma i nigdy nie bêdzie Ÿróde³ energii obojêtnych dla œrodowiska. Ka¿da
przemiana energetyczna wp³ywa na klimat Ziemi, takie s¹ prawa fizyki. Energia elektrowni wiatrowych
produkowana jest kosztem ptaków, które gin¹ po zderzeniach ze skrzyd³ami wiatraków.

Gro¿¹cy nam kryzys energetyczny uniemo¿liwi rozwój polskiej gospodarki. Potrzebne s¹ decyzje gwa-
rantuj¹ce i zabezpieczaj¹ce stabilnoœæ rozwoju gospodarki naszego kraju. Jedn¹ z takich decyzji mo¿e
byæ oczekiwana decyzja o budowie stopnia wodnego elektrowni wodnej poni¿ej W³oc³awka.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
G³ówna ulica W³oc³awka jest czternastoipó³kilometrowym odcinkiem drogi krajowej nr 1. Przez miasto

przebiega ruch tranzytowy na kierunku pó³noc – po³udnie. Wybudowana w latach siedemdziesi¹tych uli-
ca o dwóch pasach w ka¿dym kierunku mia³a podkreœlaæ aspiracje miasta i zaœwiadczaæ o jego nowocze-
snoœci. Dziœ jej stan jest op³akany. Nie bez wp³ywu na zu¿ycie drogi jest zlokalizowanie w obrêbie miasta
zak³adów chemicznych Anwil SA. Jednak dramatyczny stan techniczny „jedynki” w granicach admini-
stracyjnych miasta wynika przede wszystkim z braku powa¿nych remontów od chwili jej wybudowania.
Miasto W³oc³awek jest zarz¹dc¹ dopiero od 1999 r. Nadal w³aœcicielem odpowiedzialnym za stan tech-
niczny jest pañstwo.

Koszt remontu w³oc³awskiego odcinka, szacowany na oko³o 285 milionów z³, zdecydowanie przekracza
mo¿liwoœci finansowe studwudziestotysiêcznego miasta, którego bud¿et wynosi 400 milionów z³. W³adze
W³oc³awka podjê³y starania o pozyskanie œrodków unijnych w ramach dzia³ania 6.1. „Rozwój sieci drogo-
wej TEN-T” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko”. Dla w³oc³awskiej „jedynki” istnieje
kompletna dokumentacja z decyzj¹ lokalizacyjn¹ i decyzj¹ œrodowiskow¹. W trakcie sporz¹dzania jest
studium wykonalnoœci. Œrodki unijne s¹ jedyn¹ szans¹ na przebudowê tego odcinka „jedynki”.

Z uwagi na po³o¿enie W³oc³awka stan nawierzchni „jedynki” w obrêbie miasta poma³u urasta do pro-
blemu strategicznego dla kraju. Jest prawdopodobne orzeczenie stanu katastrofy budowlanej i wy³¹cze-
nie z ruchu zagro¿onych odcinków drogi, co grozi parali¿em komunikacyjnym. Zw³aszcza w perspektywie
mistrzostw Euro 2012 W³oc³awek ma szansê zostaæ „centraln¹ drogow¹ czarn¹ dziur¹ kraju”. Taka mo-
¿liwoœæ rysuje siê w obliczu stanu przygotowañ do realizacji autostrady A1 na odcinku Toruñ – Stryków.
Zaawansowanie prac przygotowawczych do budowy w³oc³awskiego odcinka autostrady jest nadal nie-
wielkie. Realne jest zatem, ¿e kibice z ca³ej Europy przemieszczaj¹cy siê na kierunku pó³noc – po³udnie
bêd¹ musieli przeje¿d¿aæ przez W³oc³awek z nara¿eniem co najmniej swoich samochodów. A przecie¿
obowi¹zkiem pañstwa jest równie¿ zapewnienie alternatywnej dla autostrady bezp³atnej drogi komuni-
kacyjnej.

Maj¹c na wzglêdzie krajowe znaczenie „jedynki” w systemie transportowym, proszê Pana Ministra
o pomoc w³adzom miasta i wsparcie ich w pozyskaniu œrodków unijnych na przebudowê tego zdegrado-
wanego czternastoipó³kilometrowego odcinka.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W czerwcu 2006 r. w Senacie RP odby³a siê konferencja pod tytu³em „Rzeki i Morze Ba³tyckie szans¹

rozwoju Polski”, poœwiêcona gospodarce wodnej, ¿egludze, gospodarce morskiej, energetyce wodnej, tu-
rystyce wodnej oraz problemom bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego. Uczestnicy konferencji przygoto-
wali „Memoria³ w sprawie likwidacji zaniedbañ i rozwoju wodnych sektorów gospodarki w Polsce”. W do-
kumencie tym przedstawione zosta³y programowe propozycje zmierzaj¹ce do uzdrowienia stanu sekto-
rów gospodarki wodnej oraz do zapewnienia ich rozwoju. Dokument zosta³ skierowany do w³adz Rzeczy-
pospolitej Polskiej: prezydenta, marsza³ka Sejmu, marsza³ka Senatu, premiera oraz marsza³ków sejmi-
ków wojewódzkich.

Obecnie trwaj¹ konsultacje w sprawie projektu Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030
(z uwzglêdnieniem etapu 2015) przygotowanego przez zespó³ pod kierownictwem profesora Janusza Kin-
dera. Autorzy projektu proponuj¹, aby gospodarkê wodn¹ zdecentralizowaæ poprzez przekazanie mar-
sza³kom województw maj¹tku hydrotechnicznego zarz¹dzanego przez RZGW.

W opinii „œrodowisk wodnych” w naszym kraju gospodarka wodna nie istnieje, trudno zatem oczeki-
waæ, ¿e bêdzie mia³a w³aœciw¹ rangê w polityce gospodarczej pañstwa. Ró¿ne ministerstwa i instytucje
pañstwowe w³aœciwe s¹ dla ró¿nych segmentów gospodarki wodnej, co powoduje, ¿e nie maj¹ one szansy
artyku³owaæ swoich potrzeb oraz programów rozwoju.

Panie Ministrze, czy ta planowana reforma nie spowoduje zamieszania organizacyjnego, skutkuj¹cego
dalsz¹ dezorganizacj¹ i degradacj¹ gospodarki wodnej? W zwi¹zku z dotychczasowym brakiem jednolitej
dla ca³ego kraju polityki wodnej przygotowywany projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Woda-
mi 2030 bêdzie jedynie wytyczn¹ dla w³adz samorz¹dowych i dokona jeszcze wiêkszego rozdrobnienia go-
spodarki wodnej.

W tekœcie projektu autorzy sugeruj¹, ¿e nie nale¿y rozwijaæ dróg wodnych, poniewa¿ ¿egluga
œródl¹dowa nie ma perspektyw rozwojowych w naszym kraju. Zdaje siê, ¿e autorzy nie widz¹ dynamicz-
nego rozwoju tego sektora gospodarki wodnej w krajach s¹siaduj¹cych. W porównaniu z nimi Polska jest
bia³¹ plam¹ na mapie ¿eglugi œródl¹dowej, znacznie odstaje te¿ pod wzglêdem rozbudowy energetyki
wodnej, budowy zbiorników retencyjnych i rozwoju turystyki wodnej. W wiêkszoœci regionów Polski co-
raz bardziej odczuwalny jest brak wody. Pojemnoœæ zbiorników retencyjnych oceniana jest na 6,5% œred-
niego rocznego odp³ywu. W krajach s¹siaduj¹cych z Polsk¹ te wskaŸniki s¹ dwukrotnie wy¿sze. Zwiêk-
szenie liczby i pojemnoœci zbiorników retencyjnych powinno byæ jednym z priorytetów gospodarczych.

Przedmiotem szczególnej troski, wymagaj¹cym opracowania strategii, powinna byæ równie¿ edukacja
szkolna w zakresie problematyki wodnej oraz kszta³cenie kadr dla gospodarki wodnej. Obecnie, w wyni-
ku zaniedbañ, zamykane s¹ szko³y i redukowana jest kadra nauczycielska z bran¿y ¿eglugowej.

Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 powinien zawieraæ propozycje dzia³añ
strategicznych, maj¹cych na celu budowanie polityki wodnej poprawiaj¹cej zarz¹dzanie zasobami, nad-
rabiaj¹cej zaleg³oœci w zakresie dekapitalizacji infrastruktury przeciwpowodziowej i hydrotechnicznej,
poprawiaj¹cej stan bezpieczeñstwa powodziowego, odbudowuj¹cej drogi wodne dla rozwoju ¿eglugi
œródl¹dowej i turystyki wodnej w naszym kraju, a jednoczeœnie politykê chroni¹c¹ wodê jako najwiêksze
dziedziczone dobro Polski.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Panie Ministrze!
W obszernych tekstach prof. Jerzego Roberta Nowaka publikowanych na ³amach „Naszego Dziennika”

(miêdzy innymi z dnia 24 wrzeœnia 2008 r.), znalaz³y siê powa¿ne zarzuty wobec wydawanych we Francji
ksi¹¿ek o Polsce, pe³nych fa³szów i historycznych deformacji obrazu Polski. Zdumiewaj¹ce, ¿e autorami
tych zbiorowych prac s¹ równie¿ rodzimi profesorowie. Tak jest miêdzy innymi w wydanej w 2007 r.
ksi¹¿ce „La Pologne”, w której znajduj¹ siê teksty kilku historyków polskich: prof. Andrzeja Paczkowskie-
go, prof. Tomasza Na³êcza, wyk³adowcy uniwersyteckiego Marcina Zaremby, prof. Brunona Drwêskiego,
prof. Dariusza Jarosza i redaktora Wojciecha Kalinowskiego. Zdumiewa, ¿e wspomniani polscy historycy
nie zaprotestowali przeciw tej antypolskiej ksi¹¿ce i nie wp³ynêli na zmianê treœci w niej zawartych.

Nie bêdê przywo³ywa³ obraŸliwych i demagogicznych okreœleñ wobec partii i polityków prawicowych,
ataków na rz¹d J. Olszewskiego, na rzekomo antyeuropejskie rz¹dy PiS. W tym kontekœcie nie dziwi piêt-
nowanie dekomunizacji i lustracji, podnoszenie zas³ug A. Kwaœniewskiego za jego internacjonalizm, a ta-
k¿e widoczny rusofilizm.

Szczególny jest równie¿ w tej ksi¹¿ce obraz polskiej kultury po 1989 r., który opisa³ w „La Pologne”
b. radca naukowy i kulturalny ambasady Francji w Warszawie Jean-Yves Potel. W tym obrazie polskiej
kultury zabrak³o miêdzy innymi jakiejkolwiek wzmianki o Zbigniewie Herbercie, jest za to Ewa Bem, Do-
rota Mas³owska, Pawe³ Huelle, Andrzej Stasiuk, Anda Rottenberg i Katarzyna Kozyra. Szczególnie wyeks-
ponowana jest rzekomo „przeœladowana” przez narodowo-katolick¹ ekstremê Dorota Nieznalska.

Ta blisko szeœæsetstronicowa ksi¹¿ka o Polsce jest wyj¹tkowo szkodliwa. Stanowi rodzaj propagando-
wej agitki, nie ma nic wspólnego z jakimikolwiek próbami obiektywnego historycznego czy politologiczne-
go pisarstwa. Jest karykatur¹ obrazu historii Polski i Polski wspó³czesnej.

Panie Ministrze, podobnych ksi¹¿ek we Francji wychodzi wiêcej, miêdzy innymi w 2004 r. ukaza³a siê
ksi¹¿ka „La Pologne. Histoire, société, culture” pióra Daniela Beauvois. Autor zosta³ wyró¿niony doktora-
tami honoris causa Uniwersytetu Jagielloñskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu
Wroc³awskiego. Zarówno wy¿ej wspomniana, jak i inne ksi¹¿ki tego autora „wyró¿niaj¹ siê” uprzedzenia-
mi wobec Polski, a zw³aszcza szczególn¹ tendencyjnoœci¹ w pokazywaniu arcyponurego obrazu szlachty
polskiej na Kresach, kolaboruj¹cej z Moskw¹, traktuj¹cej ludnoœæ ukraiñsk¹ jak niewolników. W jego
ksi¹¿kach roi siê od œwiadomych fa³szów, wyszukiwania „polskich z³ych czynów”, a tak¿e od skandalicz-
nych b³êdów merytorycznych. Szczególnie zafa³szowany i jednostronny jest kreœlony przez Beauvois ob-
raz stosunków miêdzy Polakami a ¯ydami w czasie ostatniej wojny. Beauvois poœwiêca dos³ownie cztery
wiersze na opisanie pomocy dla ¯ydów ze strony Polaków, natomiast wielokrotnie wiêcej uwagi poœwiêca
np. obalonemu ju¿ k³amstwu o torturowaniu i spaleniu tysi¹ca szeœciuset ¯ydów w Jedwabnem.

Nie bêdê polemizowa³ z tez¹ Beauvois, który piêtnuje Polskê ostatnich lat za wy³amanie siê z solidarno-
œci europejskiej i szukanie protektora w Stanach Zjednoczonych. To ju¿ nie b³¹d autora, ale jego politycz-
ne zaœlepienie.

Panie Ministrze, pragnê dowiedzieæ siê, jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, polskie ambasady
i placówki konsularne reaguj¹ na te i podobne k³amliwe ksi¹¿ki, szkaluj¹ce i szkodz¹ce naszemu krajo-
wi. Bêdê wdziêczny za szersze opracowanie tematu.

Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz do wiceprezesa Rady Mini-
strów, ministra spraw wewnêtrznych i administracji Grzegorza Schetyny

Panie Premierze! Panie Ministrze!
W moim okrêgu wyborczym 15 sierpnia 2008 r. w dwóch powiatach, czêstochowskim oraz lubliniec-

kim, tr¹by powietrzne po³¹czone z burzami, ulewnymi deszczami oraz gradobiciem spowodowa³y œmieræ
dwóch osób, zniszczy³y kilkaset budynków mieszkalnych i gospodarczych, zak³óci³y infrastrukturê ener-
getyczn¹ i telekomunikacyjn¹, powali³y setki drzew. Najwiêksze szkody dotknê³y gmin Herby, Koszêcin,
Blachownia, Mykanów, Kruszyna, Rusinowice i Kalina. Na terenie gmin Blachownia, Mykanów, Kruszy-
na oraz miasta Czêstochowa uszkodzone zosta³y miêdzy innymi sto trzydzieœci trzy dachy na budynkach
mieszkalnych, piêædziesi¹t osiem dachów na budynkach gospodarczych, 16 ha lasu, szeœæ samochodów
osobowych. W powiecie lublinieckim na terenie gmin Rusinowice i Kalina uszkodzonych zosta³o osiem-
dziesi¹t piêæ budynków mieszkalnych, szeœæ domów letniskowych itd.

Wiem, ¿e rz¹d podj¹³ szybkie dzia³ania, aby udzieliæ pomocy poszkodowanym. Dziêki œrodkom pomo-
cowym wszêdzie trwa usuwanie zniszczeñ, np. w gminie Koszêcin odbudowa zniszczonych oko³o siedem-
dziesiêciu domostw jest w stanie zaawansowanym lub na ukoñczeniu. Zapomogowe œrodki gminne
w wysokoœci 1500 z³ przekazane zosta³y niezw³ocznie poszkodowanym rodzinom. Jednak poszkodowani
skar¿¹ siê na brak p³ynnoœci przelewów p³atnoœci rz¹dowych. Nie wiem, czy wynika to w wiêkszej mierze
z procedur bankowych czy zaniedbañ administracji. Podobne problemy z p³ynnoœci¹ przekazywania
œrodków s¹ w gminie Herby, gdzie uszkodzonych zosta³o oko³o stu dwudziestu budynków – wiêkszoœæ
jest odbudowanych, trzy domostwa budowane s¹ od podstaw. Na brak p³ynnoœci przekazywania œrod-
ków skar¿¹ siê te¿ mieszkañcy Blachowni.

Panie Premierze, mieszkañcy wspomnianych miejscowoœci zapamiêtali s³owa ministra Grzegorza
Schetyny, ¿e rz¹d zamierza pokryæ z bud¿etu straty ofiar nawa³nic w 100%. Zastanawiam siê, czy jest mo-
¿liwa pomoc wszystkim w takim stopniu, skoro tylko oko³o 30–40% poszkodowanych by³o ubezpieczo-
nych. A poza tym, jak znam ¿ycie, najczêœciej straty s¹ wiêksze ni¿ odszkodowania. Czy wszystko nie sko-
ñczy siê na obietnicach?

Dobrze by³oby przy okazji tej akcji pomocowej zebraæ informacje oraz ewentualne skargi od poszkodo-
wanych mieszkañców, aby w przysz³oœci pomoc by³a szybsza i efektywniejsza. Pos³u¿y³oby to równie¿
przygotowaniu odpowiedniej ustawy, o której wspomnia³ Pan Premier podczas rozmów z poszkodowany-
mi, mówi¹c, ¿e rz¹d zastanowi siê, jak w przysz³oœci szybko pomagaæ ofiarom podobnych nieszczêœæ.

Tu przypomnê, ¿e prezydent Lech Kaczyñski 8 lutego 2008 r. przes³a³ do Sejmu projekt ustawy o Fun-
duszu Pomocy Ofiarom Klêsk ¯ywio³owych. Ustawa mia³a zapewniæ poszkodowanym szybk¹ i skuteczn¹
pomoc. Marsza³ek Sejmu skierowa³ j¹ do pierwszego czytania dopiero 27 czerwca – czyli ustawa przele-
¿a³a w szufladzie blisko pó³ roku. Sejm odrzuci³ j¹ w pierwszym czytaniu na posiedzeniu 25 lipca, a wiêc
trzy tygodnie przed obecn¹ klêsk¹. Za jej odrzuceniem g³osowali wy³¹cznie pos³owie PO i PSL. Przeciwny
tej ustawie by³ równie¿ wicepremier Waldemar Pawlak.

Wiem, ¿e zawsze rozdzia³ pomocy finansowej bêdzie budzi³ w¹tpliwoœci czy niezadowolenie, ale skoro
pad³o s³owo o projektowanej ustawie, chcia³bym, aby zwrócono w niej uwagê na potrzebê szerszej pomo-
cy dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Ich straty s¹ znacznie wiêksze ni¿ odszkodowanie
i wiele z nich nie ma obecnie œrodków, aby wznowiæ prowadzon¹ wczeœniej dzia³alnoœæ. W rozmowach z
wójtami us³ysza³em równie¿ postulat, aby w takiej ustawie znalaz³ siê zapis o bezpoœrednim dofinanso-
waniu poszkodowanych urzêdów gminnych, na które spad³y koszty zwi¹zane z odbudow¹ i remontami
w³asnych nieruchomoœci i ca³ej zniszczonej infrastruktury – chodników, oœwietlenia, ³awek, itp.

Panie Premierze, Panie Ministrze, bêdê wdziêczny za sporz¹dzenie raportu z udzielonej pomocy po-
szkodowanym przez tr¹bê w moim okrêgu wyborczym, a tak¿e z nadziej¹ bêdê oczekiwa³ na wspomnian¹
ustawê o Funduszu Pomocy Ofiarom Klêsk ¯ywio³owych.

Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Panie Ministrze!
Oœwiadczenie to sk³adam w sprawie powrotu do Ojczyzny z Kazachstanu potomków polskich

zes³añców.
Do mojego biura senatorskiego docieraj¹ zapytania i petycje Zwi¹zku Repatriantów RP w sprawie po-

wrotu do Ojczyzny potomków polskich zes³añców do Kazachstanu. Minê³o ju¿ siedemdziesi¹t lat od
pierwszych masowych deportacji Polaków z Ukrainy do Kazachstanu. Ju¿ trzecie pokolenie ¿yj¹cych tam
naszych Rodaków nie mo¿e doczekaæ siê powrotu do Ojczyzny przodków. Za wiernoœæ Polsce ich dziado-
wie i ojcowie przeszli niewyobra¿alny terror sowieckiego imperium, ca³¹ Golgotê Wschodu.

Rodacy dot¹d pozostaj¹cy w Kazachstanie wci¹¿ maj¹ nadziejê, ¿e rz¹d wolnej Rzeczypospolitej Pol-
skiej upomni siê o nich, jak o najlepszych Synów Narodu. Wci¹¿ czekaj¹ na tak¹ akcjê repatriacyjn¹, któ-
ra potraktuje ich godnie i sprawiedliwie, ka¿demu, kto chce wróciæ, da prawo do osiedlenia siê w Polsce.
Tak¿e ci z nich, którzy wrócili do Polski, wci¹¿ czekaj¹ na takie regulacje prawne, które nie bêd¹ skazywaæ
ich na ¿ycie w ubóstwie, na bycie tutaj obywatelami drugiej kategorii.

Panie Ministrze, chcia³bym dowiedzieæ siê, jak obecny rz¹d RP realizuje zadania repatriacyjne, a po-
nadto jak chce naprawiæ niedoskona³oœci dotychczasowego procesu repatriacyjnego. Poni¿ej przywo³ujê
kilka spraw, które zdaniem repatriantów wymagaj¹ szczególnie pilnych dzia³añ.

Zdaniem Zwi¹zku Repatriantów RP repatriacja winna odbywaæ siê na poziomie pañstwowym. Ko-
nieczne jest powo³anie urzêdu przesiedleñczego lub pe³nomocnika do spraw repatriacji podlegaj¹cego
bezpoœrednio premierowi. Powinny zostaæ powo³ane delegatury wojewódzkie takiego urzêdu, a rz¹d,
wzorem Niemiec, powinien zobowi¹zaæ wojewodów do przyjêcia okreœlonej liczby Rodaków z Kazachsta-
nu, zgodnie z zaplanowan¹ polityk¹ repatriacyjn¹ pañstwa. Potrzebna jest zmiana nazwy z „ustawa o re-
patriacji” na „ustawa o deportowanych”, to znaczy posiadaj¹cych akty rehabilitacji œwiadcz¹ce o depor-
tacji. Najlepszym rozwi¹zaniem by³by rz¹dowy lub prezydencki projekt takiej ustawy. W przedmiotowej
ustawie nale¿y kategorycznie zerwaæ z podzia³em zaproszeñ na tak zwane imienne, s³u¿¹ce ³¹czeniu ro-
dzin i dobrej adaptacji repatriantów w Polsce, oraz anonimowe – baza „Rodak” – z którymi w ci¹gu czte-
rech lat do Polski przyby³o tylko oko³o trzystu osób! Takie ró¿nicowanie zaproszeñ jest niesprawiedliwe
i krzywdz¹ce. Na zaproszenia imienne czteroosobowa rodzina otrzymuje obecnie z bud¿etu pañstwa na
remont lokalu mieszkalnego 16 tysiêcy z³. Tymczasem na zaproszenia anonimowe ta sama rodzina otrzy-
muje oko³o 120 tysiêcy z³. Jest to ogromnie niesprawiedliwe. Anonimowa repatriacja nie daje tak¿e mo¿li-
woœci ³¹czenia rodzin marz¹cych o powrocie. Ojczyzna skazuje wiêc Rodaków na ból kolejnych roz³¹k. To
generalnie przek³ada siê na niski wskaŸnik repatriacji. Pilnych regulacji wymaga sprawa emerytur i rent
dla repatriantów oraz cz³onków ich rodzin bêd¹cych innej narodowoœci. Przyk³ad: repatriant z czterdzie-
stoletnim sta¿em pracy w Kazachstanie otrzymuje obecnie najni¿sz¹ emeryturê, a cz³onek jego rodziny
o innej narodowoœci nie otrzymuje ¿adnych œwiadczeñ. Rodziny te ¿yj¹ w skrajnym ubóstwie.

Wskazane jest uregulowanie z rz¹dem Kazachstanu sprawy przekazywania Polsce funduszy emerytal-
nych osób repatriowanych; zaliczanie sta¿u pracy w Kazachstanie do tak zwanego okresu sk³adkowego,
stanowi¹cego podstawê do ustalenia wysokoœci œwiadczenia emerytalnego i rentowego. Bez tego
wyp³acane s¹ obecnie repatriantom najni¿sze œwiadczenia, skazuj¹ce ich na ¿ycie w skrajnym ubóstwie;
skrócenie oczekiwania na obywatelstwo polskie wspó³ma³¿onków repatriantów innej narodowoœci i ure-
gulowanie spraw ich œwiadczeñ emerytalnych i rentowych.

Uprzejmie proszê Pana Ministra o zajêcie siê tym zagadnieniem.

Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Sidorowicza

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej oraz do ministra
kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Moje oœwiadczenie dotyczy przesuniêcia na listê rezerwow¹ dofinansowania programu „Hala Stulecia
we Wroc³awiu – Centrum Innowacyjnoœci w Architekturze i Budownictwie”.

Przesuniêcie na listê rezerwow¹ wymienionego projektu spowodowa³o zaniepokojenie opinii publicz-
nej co do kryteriów, którymi kierowa³o siê ministerstwo, zmieniaj¹c ranking wczeœniej przyjêty przez miê-
dzyresortowy zespó³ ekspertów.

Hala Stulecia, wpisana na Listê Œwiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, wyma-
ga rewitalizacji i niezrozumia³a jest decyzja, w której zakwestionowano opiniê powo³anego do ocen miê-
dzyresortowego zespo³u ekspertów.

Dlatego proszê o wyjaœnienie zaistnia³ej sytuacji, a jednoczeœnie odpowiedŸ na pytanie o perspektywê
wsparcia projektu dotycz¹cego obiektu, którego rangê doceni³a tak¿e spo³ecznoœæ miêdzynarodowa.

W³adys³aw Sidorowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Dziêki aktywnoœci na arenie miêdzynarodowej by³ego ministra œrodowiska, profesora Jana Szyszki,
w grudniu bie¿¹cego roku w Poznaniu odbywaæ siê bêdzie 14 Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej
Organizacji Narodów Zjednoczonych (tak zwany COP 14). Dwuletnie zabiegi dyplomatyczne poprzednie-
go ministra œrodowiska oraz rz¹du Jaros³awa Kaczyñskiego zakoñczy³y siê sukcesem i przynios³y realny
efekt w postaci powierzenia Polsce organizacji tak powa¿nej konferencji miêdzynarodowej, która swoim
zasiêgiem, liczb¹ uczestników, wag¹ dyskutowanych spraw i zobowi¹zañ, jakie zostan¹ podjête, mo¿e
byæ porównywana do organizacji Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej w 2012 r.

Z ramienia naszego kraju odpowiedzialnoœæ za organizacjê tego przedsiêwziêcia spoczywa na Minister-
stwie Œrodowiska, którym kieruje minister Maciej Nowicki. Resort ten odpowiada za przygotowanie spo-
tkania od strony technicznej, logistycznej oraz merytorycznej. Aktualnie jest to sprawa wagi pañstwowej,
presti¿owa dla Polski w uk³adach wspó³pracy miêdzynarodowej.

Jednoczeœnie w krajowej i zagranicznej prasie pojawiaj¹ siê informacje na temat funkcjonowania
w obecnym rz¹dzie RP tak zwanego ambasadora klimatu. Znajduj¹ one potwierdzenie w oficjalnych ko-
munikatach Ministerstwa Œrodowiska, a œrodki masowego przekazu podaj¹ enigmatyczne informacje, ¿e
pan Janusz Reiter na pocz¹tku lipca zosta³ mianowany ambasadorem klimatu przy polskim rz¹dzie. Do-
datkowo mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e pan Janusz Reiter uczestniczy w oficjalnych wyjazdach polskiej dele-
gacji na ró¿nego rodzaju spotkania przygotowuj¹ce organizacjê COP 14 w Poznaniu, a nawet prowadzi
dyskusjê i zabiera g³os w imieniu polskiego rz¹du.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
Kiedy, przez kogo i na jakiej podstawie prawnej zosta³ powo³any ambasador do spraw klimatu?
Jakie wykszta³cenie i jaki dorobek w zakresie problematyki zmian klimatycznych posiada pan Reiter?
Komu podlega dzia³alnoœæ ambasadora do spraw klimatu i komu sk³ada on sprawozdania ze swojej

dzia³alnoœci?
Z jakiego bud¿etu jest op³acany ambasador, jaki jest zakres jego czynnoœci, jakim dysponuje zaple-

czem merytorycznym?
Kto w tej sytuacji kreuje polsk¹ politykê klimatyczn¹, minister œrodowiska czy ambasador Janusz Re-

iter?
Kto bêdzie proponowany przez polski rz¹d na prezydenta COP 14?

Wojciech Skurkiewicz

18. posiedzenie Senatu w dniach 24 i 25 wrzeœnia 2008 r.
230 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 18. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W ostatnich miesi¹cach krajowe œrodki masowego przekazu wiele miejsca poœwiêci³y i poœwiêcaj¹
opublikowanemu w styczniu 2008 r. i przygotowanemu przez Komisjê Europejsk¹ dokumentowi o po-
tocznej nazwie „pakiet energetyczno–klimatyczny”. Propozycje zawarte w wymienionym dokumencie s¹
ogromnie niekorzystne dla polskiej gospodarki oraz dla obywateli naszego kraju. Po analizie tego doku-
mentu przez ekonomistów i ekspertów pojawi³y siê opinie o niemal pewnych podwy¿kach, szczególnie
cen energii elektrycznej. Specjaliœci z bran¿y energetycznej szacuj¹, ¿e mog¹ one dojœæ nawet do kwoty
700 z³ na rodzinê, a w przemyœle, gdzie energia stanowi g³ówn¹ czêœæ kosztów, doprowadzi to do obni¿e-
nia konkurencyjnoœci rodzimych przedsiêbiorstw na rynku miêdzynarodowym. Sprawê propozycji Ko-
misji Europejskiej i aktualnego stanu prac polskiej strony w alarmuj¹cy sposób przedstawiaj¹ równie¿
przedsiêbiorcy, organizacje bran¿owe, izby gospodarcze, stowarzyszenia naukowe, górnicze i energetycz-
ne zwi¹zki zawodowe, jeœli pakiet wejdzie w ¿ycie w formie proponowanej przez KE.

Jesieni¹ tego roku w Parlamencie Europejskim ma siê odbyæ debata o przysz³oœci unijnej energetyki
do 2030 r. Wypowiedzi ekspertów sprzed kilku miesiêcy, miêdzy innymi profesora Krzysztofa ¯mijew-
skiego z Politechniki Warszawskiej, s¹ alarmuj¹ce, na przyk³ad: „To ostatnia szansa, by doprowadziæ do
zmiany przepisów. Politycy musz¹ zacz¹æ dzia³aæ, inaczej skutki bêd¹ fatalne”. W tym samym duchu
jeszcze niedawno wypowiada³ siê dyrektor jednego z departamentów Ministerstwa Œrodowiska – Miko³aj
Budzanowski, mówi¹c: „Przedstawiciele rz¹du rozmawiaj¹ te¿ z Komisj¹ Europejsk¹. Chcemy potrakto-
wania polskiego przypadku jako specyficznego, bo nasza gospodarka jest uzale¿niona od wêgla, a wpro-
wadzenie pakietu klimatycznego obni¿y bezpieczeñstwo energetyczne kraju”. Obecnie, po lekturze „Ga-
zety Wyborczej” i „Rzeczypospolitej” z po³owy wrzeœnia br., dowiadujemy siê, ¿e rz¹d premiera Donalda
Tuska przegra³ w Parlamencie Europejskim pierwsz¹ bitwê o system handlu uprawnieniami do emisji po
2013 r., to jest o zakup na wolnym rynku przez producentów energii elektrycznej uprawnieñ do emisji.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
Kto obecnie w imieniu rz¹du RP odpowiada za prowadzenie negocjacji z Komisj¹ Europejsk¹ w sprawie

pakietu energetyczno-klimatycznego?
Kto personalnie odpowiada³ za prowadzenie tych spraw po odwo³aniu z funkcji podsekretarza stanu

Andrzeja Markowiaka?
Jakie jednostki, departamenty, i w których resortach, s¹ odpowiedzialne za sprawy zwi¹zane z pakie-

tem?
Czy by³y przeprowadzone profesjonalne analizy i porównania wp³ywu pakietu na polsk¹ gospodarkê,

sferê makro- i mikroekonomiczn¹ kraju?
Czy w tak wa¿nej dla Polski sprawie, której skutki bêdziemy odczuwaæ przez wiele lat, jest powo³any ze-

spó³ miêdzyresortowy do pracy nad pakietem?
Jaka jest strategia rz¹du w tym obszarze i czy wspomniany dokument by³ omawiany na posiedzeniach

Rady Ministrów b¹dŸ innych gremiów rz¹dowych?
Czy rz¹d Pana Premiera nawi¹za³ œcis³¹ wspó³pracê z europarlamentarzystami, w celu ratowania na-

szego kraju przed groŸb¹ opisywanych skutków?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Panie Ministrze!
Otrzyma³em informacje o planach resortu w zakresie wprowadzenia zmian do PROW na lata

2007–2013 w zakresie programów rolnoœrodowiskowych. Zgodnie z przedstawion¹ propozycj¹ rolnicy
ekologiczni, którzy uczestniczyli w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2004–2006, nie
bêd¹ mieli mo¿liwoœci przekszta³cenia swojego zobowi¹zania na nowy okres. Spowoduje to, ¿e najlepsze
gospodarstwa ekologiczne, o najbardziej ustabilizowanej produkcji, w wiêkszoœci o mniejszym areale
u¿ytków rolnych, strac¹ prawo do uzyskania dop³at do produkcji ekologicznej. Prawdopodobnie wiele
z nich zaprzestanie produkcji ekologicznej, a gospodarstwa te s¹ podstawowymi dostawcami surowców
rolniczych i s¹ najsilniej zwi¹zane z lokalnym rynkiem produktów ekologicznych. Co wiêcej, rolnicy nie
zostali wczeœniej uprzedzeni o planowanych zmianach.

W zwi¹zku z tym chcia³bym zapytaæ o charakter i rodzaj tych zmian oraz przes³anki, które zadecydo-
wa³y o ich wprowadzeniu. Czy nie istnieje realna obawa, i¿ wielu rolników, przysz³ych beneficjentów, któ-
rzy poczynili ju¿ przygotowania do zapowiadanych programów, zostanie postawionych w obliczu niepo-
trzebnych wydatków bez mo¿liwoœci uzyskania dofinansowañ swoich projektów inwestycyjnych? Czy te
zmiany s¹ faktycznie uzasadnione i z czego wynikaj¹?

Panie Ministrze, proszê o wyjaœnienie, czy proponowane zmiany nie bêd¹ wymaga³y zgody Komisji Eu-
ropejskiej, a jeœli tak, to o ile zostanie opóŸniony termin przyjmowania innych wniosków w ramach PROW
na lata 2007–2013?

Z powa¿aniem
Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Proszê o udzielenie informacji na temat funkcjonowania cukrowni w Dobrzelinie. Przedmiotowa cu-

krownia znajduje siê w strukturach Krajowej Spó³ki Cukrowej SA. Cukrownia ta obs³uguje rolników miê-
dzy innymi z terenu województw mazowieckiego i ³ódzkiego. Po likwidacji cukrowni w P³ocku i w Ma³ej
Wsi jest to jedyna cukrownia w regionie. Interesuj¹ce jest, jakie wyniki finansowe osi¹ga przedmiotowa
cukrownia, jaki jest jej stan technologiczny, jakie inwestycje s¹ w niej planowane w przysz³oœci. Ponadto:
jak cukrownia w Dobrzelinie wypada w porównaniu z innymi tego typu obiektami w naszym kraju?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do komendanta g³ównego Policji Andrzeja Matejuka

Szanowny Panie Komendancie!
Z podanych przez Pana Komendanta danych dotycz¹cych liczby i przyczyn wypadków w P³ocku przy

ulicy Wyszogrodzkiej, wzd³u¿ drogi krajowej nr 62 na rondzie imienia Wojska Polskiego – pismo
nr GB-4184/4101/SIP/08/RP – wynika, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ kolizji drogowych i wypadków, które
mia³y tam miejsce i w których wiele osób dozna³o obra¿eñ cia³a, by³a spowodowana nieudzielaniem
pierwszeñstwa przejazdu.

W zwi¹zku z powy¿szym nasuwa siê pytanie: czy nie mo¿na temu przeciwdzia³aæ na przyk³ad poprzez
zmiany w organizacji ruchu, zmiany w oznaczeniach przedmiotowego skrzy¿owania itp.? Czy przedmio-
towe skrzy¿owanie spe³nia wszystkie niezbêdne warunki, aby posiadaæ status ronda?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Czy istnieje mo¿liwoœæ ujednolicenia przepisów dotycz¹cych przyznawania p³atnoœci bezpoœrednich
i p³atnoœci ONW? W obecnej chwili w przypadku p³atnoœci bezpoœrednich stan faktyczny u¿ytków ustala-
ny jest na dzieñ 31 maja danego roku, a w sprawach ONW jest on ustalany na dzieñ wydania decyzji. Czy
nie jest zasadne, aby to ujednoliciæ i dla obu typów spraw okreœlaæ go na dzieñ 31 maja danego roku?

Podobna rozbie¿noœæ wystêpuje tak¿e w przypadku œmierci beneficjenta. W tym wypadku spadkobier-
ca mo¿e przyst¹piæ do tocz¹cego siê postêpowania w terminie siedmiu miesiêcy w odniesieniu do p³atno-
œci bezpoœrednich, a gdy chodzi o ONW, okres ten wynosi dwa miesi¹ce. Rozbie¿noœci te powoduj¹, ¿e be-
neficjenci bardzo czêsto nie dochowuj¹ stosownych terminów i ponosz¹ straty finansowe zwi¹zane z bra-
kiem mo¿liwoœci przyst¹pienia do postêpowania i ubiegania siê o p³atnoœci ONW.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Czy s¹ planowane zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 w dzia³aniu „Program
rolnoœrodowiskowy” (p³atnoœci rolnoœrodowiskowe)? Jakich pakietów dotycz¹ planowane zmiany? Czy
jest planowane w szczególnoœci ograniczenie kwoty pomocy finansowej na wspieranie inicjatyw i projek-
tów beneficjentów, które s¹ realizowane w ramach programów rolnoœrodowiskowych?

Realizacja programu rolnoœrodowiskowego ma przyczyniæ siê do zrównowa¿onego rozwoju obszarów
wiejskich i zachowania ró¿norodnoœci biologicznej na tych terenach. G³ównym za³o¿eniem programu jest
promowanie produkcji rolnej opartej na metodach zgodnych z wymogami ochrony œrodowiska i przyrody.
P³atnoœci rolnoœrodowiskowe s¹ przyznawane rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmuj¹ na siebie zobo-
wi¹zania rolnoœrodowiskowe.

Proszê Pana Ministra o analizê, czy w zwi¹zku z powy¿szym jest zasadne zmniejszenie alokacji
w przedmiotowym dzia³aniu, z uwzglêdnieniem planowanych celów i wskaŸników do osi¹gniêcia w wyni-
ku realizacji powy¿szego dzia³ania, a w szczególnoœci tego, ¿e istnieje liczne grono beneficjentów reali-
zuj¹cych programy rolnoœrodowiskowe. Czy zmniejszenie przewidywanych œrodków finansowych nie
spowoduje problemów u tych beneficjentów, którzy ju¿ realizuj¹ projekty rolnoœrodowiskowe, zw³aszcza
¿e s¹ to projekty wieloletnie? Czy planowane zmiany w przedmiotowym dzia³aniu by³y poprzedzone sto-
sownymi konsultacjami spo³ecznymi?

Warto tak¿e nadmieniæ, ¿e p³atnoœæ rolnoœrodowiskowa wyp³acana jest w formie zrycza³towanej i sta-
nowi rekompensatê utraconego dochodu, poniesionych dodatkowych kosztów oraz kosztów transakcyj-
nych.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Szewiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Sk³adam oœwiadczenie w sprawie zmiany ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeñstwie imprez

masowych.
Po przeanalizowaniu zapisów ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych oraz maj¹c na wzglêdzie po-

stulaty zg³aszane przez samorz¹dy, pragnê wyraziæ swoje zaniepokojenie zapisami art. 15 i 15a przed-
miotowej ustawy, które przewiduj¹ obowi¹zek stosowania „urz¹dzeñ rejestruj¹cych obraz i dŸwiêk” pod-
czas imprez masowych.

Uwa¿am, ¿e dodatkowy zapis dotycz¹cy rejestracji dŸwiêku jest rozwi¹zaniem, które nie powoduje
osi¹gniêcia zamierzonego przez ustawodawcê celu. Nie sposób podczas du¿ej imprezy masowej dokonaæ
szczegó³owej rejestracji dŸwiêku, a nastêpnie weryfikacji w stosunku do konkretnej osoby b¹dŸ grupy
osób. Ponadto przedstawiony zapis powoduje okreœlone skutki finansowe, a mianowicie zbêdne zwiêk-
szenie kosztów instalacji monitoringu, który dziêki kwocie przeznaczonej na aparaturê audio móg³by byæ
rozszerzony o dodatkowe rejestratory obrazu, co by³oby bardziej po¿¹dane w celu utrzymania bezpiecze-
ñstwa i porz¹dku w obiektach. Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ wyremontowany œrodkami samorz¹du
w 2007 r. stadion miejski „Arena Czêstochowa”. W obiekcie zamontowano szesnaœcie kamer: trzy pe³no-
obrotowe i trzynaœcie stacjonarnych. System nie ma jednak mo¿liwoœci rejestracji dŸwiêku, na co uwagê
zwróci³ wojewoda œl¹ski, który nie wpisa³ stadionu na listê obiektów monitorowanych. Koszt zamontowa-
nia odpowiedniej aparatury audio, aby obiekt spe³nia³ wymogi dotycz¹ce obiektów monitorowanych, to
kilkaset tysiêcy z³otych, których samorz¹d nie jest ju¿ w stanie przeznaczyæ na realizacjê zadania. Podob-
nie sytuacja wygl¹da w przypadku innych samorz¹dów, które podjê³y siê monta¿u monitoringu w obiek-
tach sportowych.

Pragnê podkreœliæ, ¿e problem jest systematycznie sygnalizowany przez Zwi¹zek Miast Polskich, a za-
tem lokalne samorz¹dy oczekuj¹ za³atwienia tej sprawy.

W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e nale¿a³oby z art. 15 i 15a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpiecze-
ñstwie imprez masowych wykreœliæ zapis mówi¹cy o dŸwiêku jako nieefektywny i powoduj¹cy zbêdne
koszty dla inwestorów.

Z powa¿aniem
Andrzej Szewiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Wacha

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Oœwiadczenie w sprawie konsultowanego projektu ustawy o pañstwowym nadzorze nad systemem po-
wszechnego ubezpieczenia z dnia 31 lipca 2008 r.

Pozostaj¹c z ca³ym szacunkiem dla dotychczasowych dokonañ Pani Minister i zamiarów dotycz¹cych
reformy s³u¿by zdrowia, uprzejmie proszê o wyjaœnienie, jak projekt ustawy o pañstwowym nadzorze nad
systemem powszechnego ubezpieczenia z dnia 31 lipca 2008 r., zak³adaj¹cy miêdzy innymi likwidacjê
Opolskiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ma siê do posiadanych ustawowo
kompetencji i zadañ samorz¹du województwa (DzU z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póŸniejszymi zmianami,
art. 14).

Pragnê wyraŸnie podkreœliæ, ¿e zamiar likwidacji Opolskiego Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ umniejszy
rolê i mo¿liwoœci dzia³ania w³adz samorz¹dowych w zakresie promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia
mieszkañców Opolszczyzny. Bulwersuje to nasz¹ spo³ecznoœæ i nasuwa podejrzenia, ¿e œrodki przezna-
czone na ochronê zdrowia w naszym województwie mog¹ byæ ograniczone decyzj¹ publicznego towarzy-
stwa ubezpieczeñ zdrowotnych, tym bardziej, ¿e zgodnie z projektem przywo³anej ustawy województwo
opolskie bêdzie dysponowa³o w radzie nadzorczej towarzystwa dwoma miejscami, województwo œl¹skie –
szeœcioma, a ministerstwo – jednym.

Uwa¿am, ¿e proponowane rozwi¹zania nie zabezpiecz¹ w pe³ni interesów ubezpieczonych mieszka-
ñców Œl¹ska Opolskiego.

Ponadto nie uwzglêdniaj¹ one:
— dotychczasowych dokonañ i osi¹gniêæ Opolskiego Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ, który na tle pozo-

sta³ych oddzia³ów w kraju ma dobre wyniki i zajmuje wysok¹ pozycjê;
— bardzo du¿ej dba³oœci w³adz samorz¹dowych województwa opolskiego o regionaln¹ politykê zdro-

wotn¹ poprzez znacz¹ce jej dofinansowywanie, co obecnie skutkuje stabilizacj¹ systemu zarz¹dzania in-
stytucjami ochrony zdrowia, czyli brakiem zad³u¿eñ, w ca³ym województwie;

— owocnej wspó³pracy kierownictwa opolskiego oddzia³u NFZ z w³adzami samorz¹dowymi Opol-
szczyzny w zakresie spójnoœci i efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów i œrodków finanso-
wych;

— rozwi¹zañ, które zmierza³yby do nadania autonomii istniej¹cym obecnie szesnastu oddzia³om woje-
wódzkim NFZ, co zwiêkszy³oby ich decyzyjnoœæ w zakresie rozwi¹zywania problemów i potrzeb regional-
nej s³u¿by zdrowia.

Licz¹c na przyjêcie przedstawionych argumentów, uprzejmie proszê o wprowadzenie do projektu usta-
wy poprawek, które pozwoli³yby na utrzymanie samodzielnoœci i odrêbnoœci tych oddzia³ów NFZ, które
dobrze radz¹ sobie w systemie ochrony zdrowia, przeprowadzi³y niezbêdne reformy i które we wspó³pracy
z samorz¹dami realizuj¹ przekszta³cenia w³asnoœciowe. Do takich w³aœnie nale¿y Opolski Oddzia³ Woje-
wódzki NFZ.

£¹czê wyrazy szacunku
Piotr Wach
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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 z proœb¹ o wyjaœnienie dwóch kwestii dotycz¹cych ustawy z dnia 11 kwietnia

2007 r. o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Po pierwsze, proszê o podanie przyczyn ograniczenia mo¿liwoœci egzaminów eksternistycznych do

trzech typów szkó³, czyli do szko³y podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokszta³c¹cego. Dlaczego
wy³¹czono ewentualnoœæ uzyskania kwalifikacji zawodowych poprzez egzaminy eksternistyczne? Czy to
oznacza, i¿ zdanie eksternistycznego egzaminu maturalnego jest ³atwiejsze ni¿ zdanie egzaminów zawo-
dowych? Z jakiego powodu odebrano mo¿liwoœæ uzyskania zawodu osobom pracuj¹cym ju¿ w danym za-
wodzie, którzy nie posiadaj¹ formalnych kwalifikacji w tym zakresie? To w³aœnie ci ludzie maj¹ wiedzê
praktyczn¹, a to taka wiedza powinna byæ podstaw¹ uzyskania zawodu, nie zaœ wiedza teoretyczna.

Po drugie, proszê Pani¹ Minister o przedstawienie przebiegu i istoty uzgodnieñ miêdzyresortowych
oraz wyniku konsultacji spo³ecznych przeprowadzonych w toku prac legislacyjnych na przywo³an¹
ustaw¹.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Panie Ministrze!
Otrzyma³em informacje o planach resortu w zakresie wprowadzenia zmian do PROW na lata

2007–2013.
W zwi¹zku z tym chcia³bym zapytaæ o charakter i rodzaj tych zmian oraz o przes³anki, które zadecydo-

wa³y o ich wprowadzeniu. Czy nie istnieje realna obawa, i¿ wielu rolników, przysz³ych beneficjentów pro-
gramu, którzy poczynili ju¿ przygotowania do pozyskania dofinansowania inwestycji w ramach zapowia-
danych dzia³añ, zostanie postawionych w obliczu groŸby niepotrzebnych wydatków, bez mo¿liwoœci uzy-
skania dofinansowania swoich projektów? Czy potrzeba tych zmian jest faktycznie uzasadniona? Z czego
ona wynika?

Panie Ministrze, proszê równie¿ o wyjaœnienie, w jakim zakresie proponowane zmiany bêd¹ wymaga³y
zgody Komisji Europejskiej? O ile zostanie opóŸniony termin przyjmowania wniosków w ramach poszcze-
gólnych dzia³añ PROW 2007–2013? Czy zmiany w programie nie spowolni¹ lub wrêcz nie zablokuj¹ pro-
cesu weryfikacji i oceny wniosków ju¿ przyjêtych w ramach dzia³añ, które zosta³y ju¿ uruchomione? Jak
wp³yn¹ one na proces zawierania umów z beneficjentami?

Bêd¹ zobowi¹zany za udzielenie wnikliwej i szybkiej odpowiedzi na powy¿sze pytania i w¹tpliwoœci.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
Otrzyma³em informacje o podjêtej w ostatnich dniach decyzji w sprawie lokalizacji nowego portu lotni-

czego w Mszczonowie. Nowy port lotniczy obs³uguj¹cy Warszawê – nazywany te¿ Centralnym Portem Lot-
niczym lub lotniskiem centralnym dla Polski – mia³ powstaæ, wed³ug rz¹dowej Strategii Rozwoju Infra-
struktury Transportowej, w latach 2010–2013.

W maju 2005 r. powierzono prace nad studium wykonalnoœci dla nowego lotniska hiszpañskiemu
konsorcjum Ineco-Sener. Jednak raport z tych prac dotychczas siê nie ukaza³. Brak studium wykonalno-
œci jest szeroko interpretowany jako odsuniêcie budowy nowego wielkiego lotniska w nieskoñczonoœæ,
pojawia³y siê nawet g³osy o zaniechaniu tej inwestycji na rzecz tworzenia przez samorz¹dy i nowe spó³ki
handlowe mniejszych, regionalnych portów lotniczych na bazie infrastruktury istniej¹cych lotnisk woj-
skowych.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o przedstawienie czynników, które za-
decydowa³y o wyborze obecnej lokalizacji nowego portu lotniczego. Czy hiszpañskie konsorcjum
Ineco-Sener przedstawi³o wnioski ze swojego studium? Jeœli tak, to jaka lokalizacja zosta³a wskazana
jako najbardziej korzystna? Czy preferencje Komisji Europejskiej w zakresie finansowania lotniczych in-
westycji mia³y wp³yw na umiejscowienie przedsiêwziêcia? Jeœli tak, to w jakim zakresie? Czy resort pro-
wadzi³ inne, równoleg³e badania, które mog³yby potwierdziæ obecny wybór lokalizacji nowego portu lotni-
czego dla Polski? Kiedy jest planowane rozpoczêcie inwestycji i zakoñczenie budowy nowego lotniska?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Ministrze!
W imieniu polskich producentów owoców miêkkich i jab³ek zwracam siê do Pana Premiera z apelem o

podjêcie pilnych dzia³añ zmierzaj¹cych do uporz¹dkowania sytuacji na rynku skupu owoców w Polsce,
na którym, wed³ug wielu sygna³ów, maj¹ miejsce praktyki o cechach zmowy cenowej podmiotów pro-
wadz¹cych skup owoców miêkkich i jab³ek.

Zwracam siê bezpoœrednio do Pana, gdy¿ to Panu podlega Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów
– instytucja, która ma ustawowy obowi¹zek podj¹æ w takiej sytuacji niezbêdne dzia³ania zmierzaj¹ce do
usuniêcia wystêpuj¹cych ma rynku patologii. Proszê zatem, aby Pan Premier zmobilizowa³ wymieniony
urz¹d do niezw³ocznego podjêcia odpowiednich dzia³añ.

Ceny uzyskiwane przez polskich sadowników za ich produkty s¹ skandalicznie niskie. W tym roku
producenci wiœni otrzymywali 45–50 gr za 1 kg wiœni, podczas gdy koszty ich produkcji, wed³ug wyliczeñ
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej, wynosz¹ 1,77 z³ za kilogram. W przypadku
cen skupu jab³ek przemys³owych sytuacja, pomimo podpisanych umów, te¿ nie jest dobra, gdy¿ rolnicy
otrzymuj¹ ceny wielokrotnie ni¿sze od wynegocjowanych podczas sierpniowych protestów. Te uzyskiwa-
ne ceny s¹ na poziomie 20–25 gr, co nie zapewnia nawet pokrycia kosztów zbioru, ¿e nie wspomnê ju¿ o
zwrocie poniesionych kosztów zwi¹zanych z pielêgnacj¹ i ochron¹ sadów. Dla porównania: rok temu
œrednia cena skupu jab³ek przemys³owych kszta³towa³a siê na poziomie 95 gr za kilogram.

Producenci owoców podnosz¹ równie¿ problem braku w³aœciwej kontroli podmiotów skupuj¹cych.
Z powszechnie dostêpnych informacji wynika, i¿ ten sam podmiot skupuj¹cy w Niemczech p³aci produ-
centom 0,8 euro za 1 kg wiœni, podczas gdy w Polsce p³aci 0,80 z³ za 1 kg. W przypadku cen skupu jab³ek
sytuacja jest podobna: producenci na Wêgrzech i w Niemczech uzyskuj¹ za te owoce 0,10–0,13 euro za
1 kg.

W zwi¹zku z powy¿szym mo¿na zasadnie przypuszczaæ, i¿ dzia³ania na rynku skupu owoców maj¹
wszelkie cechy zmowy cenowej, wymierzonej przeciw rolnikom i sadownikom w Polsce.

Panie Premierze! Polska, pomimo tylu trudnoœci i niesprzyjaj¹cych warunków, jest nadal potêg¹ w
produkcji owoców miêkkich w Europie. A¿ 2/3 produkcji tych owoców w Unii Europejskiej stanowi pro-
dukcja polska. Nie mo¿emy zaprzepaœciæ tego atutu. Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Premiera, aby w ra-
mach swoich uprawnieñ i obowi¹zków podj¹³ Pan Premier zdecydowane dzia³ania zmierzaj¹ce do po-
wstrzymania tych nadu¿yæ niszcz¹cych polskich producentów owoców miêkkich i jab³ek.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Panie Ministrze!
W odpowiedzi na moje oœwiadczenie pisemne z³o¿one na siedemnastym posiedzeniu Senatu w dniu

7 sierpnia bie¿¹cego roku w sprawie problemu beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego – Re-
strukturyzacja i Modernizacja Sektora ¯ywnoœciowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004–2006 w
zakresie dzia³ania 1.2 „U³atwianie startu m³odym rolnikom”, a dok³adnie w kwestii braku mo¿liwoœci
uzupe³nienia kwalifikacji rolniczych, minister edukacji narodowej w piœmie z dnia 27 sierpnia 2008 r. po-
daje, i¿ „istnieje mo¿liwoœæ uznania im (tj. beneficjentom dzia³ania 1.2 «U³atwianie startu m³odym rolni-
kom») sta¿u pracy w rolnictwie na zasadach okreœlonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê bezpoœrednio do Pana Ministra z proœb¹ o uszczegó³owienie,
w jaki sposób i na jakich zasadach beneficjentom dzia³ania 1.2 „U³atwianie startu m³odym rolnikom”
mo¿e zostaæ uznany sta¿ pracy w rolnictwie. Proszê o podanie podstawy prawnej tego rozwi¹zania oraz o
informacje, czy istniej¹ okreœlone formularze, wnioski dostêpne dla beneficjentów w tym zakresie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w wy¿ej wymienionym piœmie, jak równie¿ w piœmie z dnia 24 lipca
bie¿¹cego roku (w odpowiedzi na moje pierwsze oœwiadczenie w tej sprawie, z³o¿one na piêtnastym posie-
dzeniu Senatu w dniu 11 lipca 2008 r.) informuje, i¿ zmiany w przeprowadzaniu egzaminów eksterni-
stycznych, a tak¿e wy³¹czenie szkó³ zawodowych i œrednich zawodowych – a co za tym idzie, szkó³ rolni-
czych – z systemu tych¿e egzaminów eksternistycznych wprowadzone ustaw¹ z dnia 11 kwietnia 2007 r.
o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych ustaw by³y „szeroko konsultowane z part-
nerami spo³ecznymi, a tak¿e by³y przedmiotem uzgodnieñ miêdzyresortowych, w tym równie¿ z Minister-
stwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi”. Proszê zatem, aby Pan Minister przedstawi³ przebieg i istotê tych¿e
uzgodnieñ miêdzyresortowych oraz przeprowadzonych konsultacji spo³ecznych ze strony Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czy ministerstwo podczas konsultacji sygnalizowa³o Ministerstwu Edukacji
Narodowej mo¿liwe negatywne skutki proponowanych zmian w konsultowanej ustawie w odniesieniu do
beneficjentów dzia³añ PROW 2004–2006, którzy w chwili sk³adania wniosku i podpisywania umowy nie
posiadali wymaganego wykszta³cenia rolniczego, a zamierzali je uzupe³niæ, zdaj¹c eksternistyczne egza-
miny nadaj¹ce uprawnienia rolnicze?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Wyrowiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z informacjami pojawiaj¹cymi siê w mediach z roku na rok znacz¹co wzrasta liczba doradców

poœrednicz¹cych pomiêdzy klientem a bankami i innymi instytucjami finansowymi. Szacuje siê, ¿e
w roku bie¿¹cym skala operacji dokonywanych za poœrednictwem doradców finansowych wyniesie oko³o
10 miliardów z³. W Polsce doradcy dzia³aj¹ w sieciach, z których najwiêksze, jak Open Finance czy Eks-
pander, maj¹ ju¿ po kilkadziesi¹t oddzia³ów.

Maj¹c na wzglêdzie interes klientów, którzy w coraz wiêkszym stopniu korzystaj¹ z us³ug doradczych,
bêdê zobowi¹zany za udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.

W jaki sposób oceniana i weryfikowana jest wiedza i umiejêtnoœci dzia³aj¹cych w Polsce doradców fi-
nansowych?

Czy istniej¹ kryteria, które musz¹ spe³niaæ osoby trudni¹ce siê doradztwem finansowym?
Czy doradcy ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za b³êdne i nieprofesjonalne porady?
W jaki sposób, je¿eli w ogóle, ujawniana jest wysokoœæ prowizji za doradzanie klientowi danego roz-

wi¹zania finansowego?
Jakie konsekwencje ponosz¹ doradcy za publikowanie w mediach nierzetelnych reklam?

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Przedmiotem niniejszego oœwiadczenia pragnê uczyniæ problem dotycz¹cy mieszkañców gmin, w któ-

rych nie uchwalono planów zagospodarowania przestrzennego.
Jak wynika ze zg³aszanych do mojego biura przez obywateli problemów, brak planów zagospodarowa-

nia przestrzennego niejednokrotnie sparali¿owa³ inwestycje o charakterze zarówno gospodarczym, jak
i mieszkaniowym.

W mojej ocenie problem nabiera szczególnej donios³oœci, gdy wobec przyst¹pienia do sporz¹dzenia
planów zagospodarowania przestrzennego organy gmin, zgodnie z art. 62 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, na okres dwunastu miesiêcy zawieszaj¹ postêpowania. Niejednokrotnie
okazuje siê, i¿ dwunastomiesiêczny okres zawieszenia postêpowania jest niewystarczaj¹cy do sporz¹dze-
nia planu, co w rezultacie i tak powoduje koniecznoœæ wydania decyzji o warunkach zabudowy. Konse-
kwencj¹ takich stanów jest wielomiesiêczny parali¿ inwestycyjny dotykaj¹cy przede wszystkim obywate-
la, który na skutek opiesza³oœci jednostek samorz¹du terytorialnego nie mo¿e w pe³ni realizowaæ swojego
prawa w³asnoœci, jak równie¿ ponosi powa¿ne straty materialne.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, postulujê rozwa¿enie mo¿liwoœci wprowadzenia prawnych instrumentów
dyscyplinuj¹cych jednostki samorz¹du terytorialnego w zakresie szybkoœci opracowywania planów za-
gospodarowania przestrzennego.

Z powa¿aniem
Piotr Zientarski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Poprzez niniejsze oœwiadczenie pragnê zwróciæ uwagê na niew³aœciw¹, w mojej ocenie, praktykê stoso-

wan¹ przez coraz wiêksz¹ liczbê polskich uczelni wy¿szych.
Kieruj¹c siê has³ami zwiêkszenia dostêpnoœci do us³ug rynku edukacyjnego, polskie uczelnie wy¿sze

prowadz¹ poza swoj¹ g³ówn¹ siedzib¹ tak zwane punkty konsultacyjno-wyk³adowe czy te¿ punkty rekru-
tacyjne. W owej praktyce nie widzia³bym ¿adnych elementów negatywnych, gdyby faktycznie punkty
pe³ni³y tak¹ funkcjê, na jak¹ wskazuj¹ ich nazwy. Jednak w rzeczywistoœci punkty w zdecydowanej wiêk-
szoœci form¹ odpowiadaj¹ wydzia³om zamiejscowym uczelni. Prowadzona jest w nich wiêkszoœæ
wyk³adów, æwiczeñ, seminariów dyplomowych, a tak¿e egzaminów.

Szczególnie wyraziœcie jest to widoczne w mniejszych miastach, takich jak Koszalin, gdzie swoje punk-
ty konsultacyjne prowadzi kilka uczelni z du¿ych oœrodków akademickich.

Takie dzia³ania odbieram jako zamierzone obejœcie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym
w zakresie tworzenia wydzia³ów zamiejscowych. Dlatego te¿ postulujê przeprowadzenie czynnoœci kon-
trolnych zmierzaj¹cych do weryfikacji funkcjonowania tak zwanych punktów konsultacyjno-wyk³ado-
wych szkó³ wy¿szych.

Z powa¿aniem
Piotr Zientarski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Przedmiotem niniejszego oœwiadczenia pragnê uczyniæ problem powsta³y w zwi¹zku z interpretacj¹

przepisów ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych, wykluczaj¹c¹ stosowanie pre-
ferencyjnej stawki podatku dla podatników podatku od nieruchomoœci prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych.

Jak wynika z interwencji zg³oszonej przez podmiot prowadz¹cy dzia³alnoœæ leczniczo-uzdrowiskow¹,
pomieszczenia o charakterze administracyjnym, gospodarczym i socjalnym zajête na bazê noclegow¹ –
choæ niezbêdne dla prawid³owego funkcjonowania zak³adu opieki zdrowotnej – nie s¹ objête preferen-
cyjn¹ stawk¹ podatku od nieruchomoœci, gdy¿ nie s¹ przeznaczone na dzia³alnoœæ bezpoœrednio
zwi¹zan¹ z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej.

Przedsiêbiorstwa uzdrowiskowe udzielaj¹ œwiadczeñ zdrowotnych w zak³adach lecznictwa uzdrowi-
skowego, którymi – zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowi-
skach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych – s¹ szpitale uzdrowiskowe,
sanatoria uzdrowiskowe oraz prewentoria uzdrowiskowe dla dzieci. Do zadañ tych podmiotów nale¿y
miêdzy innymi zapewnienie pacjentowi ca³odobowych œwiadczeñ zdrowotnych w warunkach stacjonar-
nych oraz opieki lekarskiej i ca³odobowej opieki pielêgniarskiej. Aby prowadziæ tak¹ dzia³alnoœæ koniecz-
ne jest posiadanie pokoi ³ó¿kowych (pokoi dla chorych) oraz zespo³ów pomieszczeñ pielêgnacyjnych
i ogólnych.

W œwietle tego nie mo¿na zgodziæ siê z twierdzeniem, ¿e nie zachodzi bezpoœredni zwi¹zek wykorzysty-
wania tych pomieszczeñ z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych. Nadto nale¿y stwierdziæ, i¿ prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie œwiadczeñ zdrowotnych bez infrastruktury w³aœciwej dla prowadze-
nia dzia³alnoœci leczniczej jest niemo¿liwe.

Maj¹c to na uwadze, zwracam siê do Pana Ministra o przeanalizowanie sytuacji przedsiêbiorstw pro-
wadz¹cych dzia³alnoœæ uzdrowiskow¹ w œwietle mo¿liwoœci korzystania z preferencyjnej stawki podatku
od nieruchomoœci. W szczególnoœci proszê o opiniê, czy wobec przytoczonych w oœwiadczeniu senator-
skim argumentów, jest mo¿liwe objêcie preferencyjn¹ stawk¹ pomieszczeñ administracyjnych, gospo-
darczych i socjalnych jako powierzchni przeznaczonych do udzielania œwiadczeñ zdrowotnych.

Z powa¿aniem
Piotr Zientarski
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 18. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 wrzeœnia 2008 r.

w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje senatora
Paw³a Klimowicza z Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ oraz wybiera senatora
Paw³a Klimowicza do Komisji Spraw Zagranicznych.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 wrzeœnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego
oraz ustawy o op³acie skarbowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 wrzeœnia 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o op³acie skarbowej, przyjmuje tê ustawê
bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 wrzeœnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 wrzeœnia 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpu-
j¹ce poprawki:
1) w art. 1:

a) przed pkt 1 dodaje siê pkt... w brzmieniu:
„...) po art. 4 dodaje siê art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. Ilekroæ w niniejszej ustawie mowa jest o Wspólnocie rozumie siê przez to Wspólnoty
Europejskie.”;”,

b) w pkt 1:
– w lit. a, w pkt 1a we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Wspólnot Europejskich, zwanych dalej

„Wspólnot¹” zastêpuje siê wyrazem „Wspólnoty”,
– w lit. b, w pkt 2b wyrazy „roœlin lub zwierz¹t, bêd¹cych przedmiotem zainteresowania Wspólnot

Europejskich” zastêpuje siê wyrazami „bêd¹cych przedmiotem zainteresowania Wspólnoty”,
c) po pkt 22 dodaje siê pkt 22a w brzmieniu:

„22a) art. 39 otrzymuje brzmienie:
„Art. 39. Koszty zwi¹zane z wdro¿eniem i funkcjonowaniem sieci obszarów Natura 2000 w za-

kresie nieobjêtym finansowaniem przez Wspólnotê s¹ finansowane z bud¿etu pañstwa
oraz funduszy celowych.”;”;

2) w art. 1 w pkt 1 w lit. c, w pkt 11 w lit. c wyrazy „eksponowane s¹” zastêpuje siê wyrazami „eksponowa-
nych jest”;

3) w art. 1 w pkt 1 w lit. d, w pkt 11a wyrazy „zgodnie z jakimikolwiek okolicznoœciami” zastêpuje siê wy-
razami „je¿eli wynika to z jakichkolwiek innych okolicznoœci,”;

4) w art. 1:
a) w pkt 2:

– w ust. 7 wyrazy „uproszczone plany urz¹dzenia lasu i zalecenia wynikaj¹ce z inwentaryzacji stanu
lasów” zastêpuje siê wyrazami „uproszczonych planów urz¹dzenia lasu i zadania z zakresu go-
spodarki leœnej, o których mowa w art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach,”
oraz po wyrazach „tych planów” dodaje siê wyrazy „lub zadañ”,

– w ust. 8 wyrazy „lub zalecenia wynikaj¹ce z inwentaryzacji stanu lasów” zastêpuje siê wyrazami
„lub zadania z zakresu gospodarki leœnej, o których mowa w art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28
wrzeœnia 1991 r. o lasach,” oraz wyrazy „lub zaleceñ z inwentaryzacji” zastêpuje siê wyrazami
„lub zadañ”,

b) w pkt 3 w lit. b, w ust. 3b wyrazy „uproszczone plany urz¹dzenia lasu i zalecenia wynikaj¹ce z in-
wentaryzacji stanu lasów” zastêpuje siê wyrazami „uproszczonych planów urz¹dzenia lasu i za-
dania z zakresu gospodarki leœnej, o których mowa w art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 wrzeœnia
1991 r. o lasach,” oraz po wyrazach „tych planów” dodaje siê wyrazy „lub zadañ”;

5) w art. 1:
a) w pkt 5 skreœla siê wyrazy „, w art. 19 w ust. 1 w pkt 2” oraz wyrazy „lub «organ, który uzna³ dany

obszar za rezerwat przyrody»”,
b) w pkt 7 przed lit. a dodaje siê lit. … w brzmieniu:

„…) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) rezerwatu przyrody – regionalny dyrektor ochrony œrodowiska lub po uzgodnieniu z tym or-

ganem - zarz¹dzaj¹cy rezerwatem albo sprawuj¹cy nadzór nad rezerwatem;”,”;
6) w art. 1 w pkt 13, w art. 26 skreœla siê wyrazy „roœlin i zwierz¹t,”;
7) w art. 1 w pkt 13, w art. 26 wyrazy „bêd¹ce przedmiotem zainteresowania Wspólnoty i wyznaczenia

jako specjalne obszary ochrony siedlisk” zastêpuje siê wyrazami „maj¹ce znaczenie dla Wspólnoty
i wyznaczenia jako specjalne obszary ochrony siedlisk oraz obszarów kwalifikuj¹cych siê do wyzna-
czenia jako obszary specjalnej ochrony ptaków”;

8) w art. 1 w pkt 16, w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dla obszaru Natura 2000 sprawuj¹cy nadzór nad obszarem sporz¹dza projekt planu zadañ

ochronnych na okres 10 lat; pierwszy projekt sporz¹dza siê w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia



obszaru przez Komisjê Europejsk¹ jako obszaru maj¹cego znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia
wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków.”;

9) w art. 1 w pkt 16:
a) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sporz¹dzaj¹cy projekt planu zadañ ochronnych, o którym mowa w ust. 1, umo¿liwi zaintere-
sowanym osobom i podmiotom prowadz¹cym dzia³alnoœæ w obrêbie siedlisk przyrodniczych
i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udzia³ w pracach
zwi¹zanych ze sporz¹dzaniem tego projektu.”,

b) w art. 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Sporz¹dzaj¹cy projekt planu ochrony, o którym mowa w ust. 1, umo¿liwi zainteresowanym

osobom i podmiotom prowadz¹cym dzia³alnoœæ w obrêbie siedlisk przyrodniczych i siedlisk ga-
tunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udzia³ w pracach zwi¹zanych
ze sporz¹dzaniem tego projektu.”;

10) wart.1wpkt16,wart.28wust.4wyrazy „Organsporz¹dzaj¹cy” zastêpujesiêwyrazem„Sporz¹dzaj¹cy”;
11) w art. 1 w pkt 16:

a) w art. 28 w ust. 5 skreœla siê wyrazy „, albo odmawia jego ustanowienia, je¿eli projekt planu jest
niezgodny z celami ochrony obszaru”,

b) w art. 29 w ust. 3 skreœla siê wyrazy „, albo odmawia jego ustanowienia, je¿eli projekt planu jest
niezgodny z celami ochrony obszaru”;

12) w art. 1 w pkt 16, w art. 28 w ust. 6 w zdaniu drugim wyraz „Uzgodnienie” zastêpuje siê wyrazami „Za-
jêcie stanowiska”;

13) w art. 1 w pkt 16, w art. 28 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Plan zadañ ochronnych dla obszaru Natura 2000 po³o¿onego na terenie wiêcej ni¿ jednego woje-

wództwa ustanawiaj¹ wspólnie, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarz¹dzenia, regio-
nalni dyrektorzy ochrony œrodowiska, na których obszarze dzia³ania znajduj¹ siê czêœci tego ob-
szaru.”;

14) w art. 1 w pkt 16, w art. 28 w ust. 9 wyrazy „przepis ust. 3” zastêpuje siê wyrazami „przepisy ust. 3 i 4”;
15) w art. 1 w pkt 16, w art. 30 po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Plan urz¹dzenia lasu dla nadleœnictwa po³o¿onego w granicach obszaru Natura 2000, uwzglêd-
niaj¹cy zakres, o którym mowa w art. 29, staje siê planem ochrony dla tej czêœci obszaru Natura
2000.”;

16) w art. 1 w pkt 18, w art. 34 w ust. 1 wyraz „przedsiêwziêcia” zastêpuje siê wyrazem „dzia³añ”;
17) w art. 1 w pkt 28 w lit. d, ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, na odstêpstwa od zakazów okreœlonych w art. 52
ust. 1 pkt 6, 12 i 14 mog¹ byæ wydane w przypadku braku rozwi¹zañ alternatywnych i je¿eli nie
s¹ szkodliwe dla zachowania populacji chronionych gatunków roœlin, zwierz¹t lub grzybów we
w³aœciwym stanie ochrony w ich naturalnym zasiêgu, a tak¿e nie spowoduje to zagro¿enia dla
dziko wystêpuj¹cych populacji tych gatunków, oraz wynikaj¹ z innych koniecznych wymogów
nadrzêdnego interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze spo³ecznym lub gospodar-
czym, lub z wymogów zwi¹zanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla œro-
dowiska.”;

18) w art. 1 w pkt 28 w lit. j:
a) w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 8a” zastêpuje siê wyrazami „ust. 8a i 8b”,
b) dodaje siê ust. 8b w brzmieniu:

„8b. Generalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska do dnia 30 czerwca ka¿dego roku sk³ada ministro-
wi w³aœciwemu do spraw œrodowiska raport o wydanych w roku poprzednim zezwoleniach,
o których mowa w ust. 1, zawieraj¹cy informacje, o których mowa w ust. 7 pkt 2-7, a tak¿e in-
formacjê o wykorzystaniu zezwoleñ oraz wynikach kontroli spe³niania warunków okreœlonych
w tych zezwoleniach.”;

19) w art. 1 w pkt 30 w lit. a, w ust. 1 wyrazy „przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie” zastêpuje siê
wyrazami „rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie”;

20) w art. 1 w pkt 33 w lit. a, w ust. 1 wyraz „prowadz¹cych” zastêpuje siê wyrazem „prowadz¹cy”;
21) w art. 1 w pkt 35, w art. 73 w ust. 6 w pkt 4 wyraz „wniosek” zastêpuje siê wyrazem „zezwolenie”;
22) w art. 1 w pkt 35, w art. 73 w ust. 10 po wyrazach „art. 64” dodaje siê wyrazy „ust. 1 i 3-8”;
23) w art. 1 w pkt 37 w lit. b, w ust. 5a wyrazy „krótszym ni¿ 3 lata” zastêpuje siê wyrazami „do 3 lat”;
24) w art. 1 w pkt 43, w ust. 3 wyrazy „w zakresie zwi¹zanym” zastêpuje siê wyrazem „zwi¹zanych”;
25) w art. 1 w pkt 46 w lit. b, w ust. 2b w pkt 3 wyrazy „na któr¹ mo¿e byæ wydane zezwolenie” zastêpuje

siê wyrazami „której dotyczy wniosek”;
26) w art. 1 w pkt 53 kropkê na koñcu zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 54 w brzmieniu:

„54) w art. 154 uchyla siê ust. 2.”;
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27) w art. 5 w pkt 1 w lit. b, w ust. 5b wyrazy „Przepisów, o których” zastêpuje siê wyrazami „Przepisu,
o którym” oraz wyraz „którego” zastêpuje siê wyrazem „której”;

28) po art. 12 dodaje siê art. 12a w brzmieniu:
„Art. 12a. Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 wyznaczone przed dniem wejœcia w ¿ycie usta-

wy staj¹ siê obszarami specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 w rozumieniu niniejszej ustawy.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o ochronie przy-
rody oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 28 poprawek.

Poprawka nr 1 zmierza do zastosowania prawid³owej techniki legislacyjnej w przepisie formu³uj¹cym
skrót pojêcia „Wspólnoty Europejskie” (§154 ust. 4 Zasad techniki prawodawczej zwanych dalej „ZTP”)
oraz ujednolica terminologiê ustawy w zakresie tego pojêcia. Poprawka do art. 5 pkt 2b (art. 1 pkt 1 lit. b)
uwzglêdnia ponadto w definicji pojêcia „obszar Natura 2000” treœæ definicji pojêcia „gatunek bêd¹cy
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty”.

W dodawanych do art. 10 ustawy o ochronie przyrody ust. 7 i 8 mowa jest o zaleceniach wynikaj¹cych
z inwentaryzacji stanu lasów. W zwi¹zku z tym, nasuwa³a siê w¹tpliwoœæ co nale¿y rozumieæ pod tym po-
jêciem. Senat uzna³, ¿e przepisy te stanowi¹ o zadaniach z zakresu gospodarki leœnej, o których mowa
w art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach. Celem poprawki nr 4 jest zapewnienie spój-
noœci terminologicznej w ramach systemu prawa, wyeliminowanie ewentualnych w¹tpliwoœci interpre-
tacyjnych oraz dostosowanie przepisów ustawy do § 10 ZTP (nakazuje on zachowanie konsekwencji ter-
minologicznej w ramach systemu prawa). Ponadto Senat jednoznacznie okreœli³, ¿e uzgodnieniu, o któ-
rym mowa w art. 10 ust. 7 i 8, podlegaj¹ projekty uproszczonych planów urz¹dzenia lasu. Senat uœciœli³
równie¿ zakres uzgodnieñ sformu³owany w art. 10 ust. 7 poprzez jednoznaczne wskazanie, ¿e odnosi siê
on równie¿ do zadañ, o których mowa we wczeœniejszej czêœci przepisu (podobnie jak to uczyniono w ust.
8). Analogiczne zmiany dotycz¹ ust. 3b dodawanego do art. 13 ustawy o ochronie przyrody.

Poprawka nr 5 ma na celu prawid³owe zastosowanie w przepisie nowelizuj¹cym techniki legislacyjnej
wskazanej w § 88 ZTP.

Poprawka nr 6 zmierza do dostosowania przepisu upowa¿niaj¹cego (art. 26 ustawy o ochronie przyrody)
do s³owniczka ustawy (tj. definicji pojêcia „gatunek bêd¹cy przedmiotem zainteresowania Wspólnoty”).

Poprawka nr 7 uzupe³nia zakres delegacji ustawowej o upowa¿nienie ministra w³aœciwego do spraw
œrodowiska do okreœlania kryteriów wyboru obszarów kwalifikuj¹cych siê do wyznaczenia jako obszary
specjalnej ochrony ptaków oraz zapewnia spójnoœæ terminologiczn¹ w ramach ustawy.

Poprawka nr 8 ma na celu doprecyzowanie przepisu. Zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy siedliskowej,
ustalenie dzia³añ niezbêdnych dla ochrony obszarów Natura 2000 powinno nast¹piæ w terminie 6 lat od
dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisjê Europejsk¹.

Poprawka nr 10 zmierza do zapewnienia konsekwencji terminologicznej w zakresie sposobu okreœla-
nia podmiotu, który sporz¹dza projekt planu ochrony (w art. 28 w ust. 3 mówi siê o „sporz¹dzaj¹cym”, na-
tomiast w ust. 4 o „organie sporz¹dzaj¹cym”).

Maj¹c na wzglêdzie, ¿e nowelizowane art. 28 ust. 5 i art. 29 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody mówi¹
o stanowieniu aktów powszechnie obowi¹zuj¹cych, a nie o wydawaniu decyzji administracyjnych, Senat
uzna³, ¿e niecelowe i nieracjonalne jest, aby odmowa wydania aktu prawa miejscowego, czy rozporz¹dze-
nia, musia³a byæ dokonywana w formie aktu powszechnie obowi¹zuj¹cego (poprawka nr 11). Zdaniem
Senatu, nie budzi w¹tpliwoœci, ¿e podmiot upowa¿niony do wydania aktu prawnego mo¿e wydaæ go jedy-
nie w przypadku, gdy jego projekt bêdzie spe³nia³ wszystkie przewidziane prawem warunki, w szczegól-
noœci - w tym przypadku - bêdzie zgodny z celami ochrony obszaru.

Poprawka nr 12 zmierza do wyeliminowania w¹tpliwoœci interpretacyjnych w zakresie procedury uz-
gadniania planu zadañ ochronnych z dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Pañstwowych. Zdanie dru-
gie nowelizowanego art. 28 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody – w brzmieniu uchwalonym przez Sejm –
sugeruje bowiem, ¿e postanowienie wydawane bêdzie jedynie w przypadku pozytywnych wyników uzgo-
dnieñ. W zwi¹zku z tym powstaje w¹tpliwoœæ, w jakiej formie dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Pañ-
stwowych przedstawiaæ bêdzie negatywne stanowisko odnoœnie treœci planu. W¹tpliwoœci w tym zakresie
wzmacnia brzmienie zdania trzeciego tego ustêpu, w którym mowa jest o „niewyra¿eniu stanowiska” bez
wskazania formy, w jakiej to stanowisko ma byæ wyra¿one. Ponadto, zak³adaj¹c, ¿e postanowienie mia³o-
by byæ wydawane tylko w wy¿ej wskazanym przypadku nasuwa siê pytanie, jaki interes w zaskar¿aniu ta-
kiego postanowienia móg³by mieæ regionalny dyrektor ochrony œrodowiska.

Przepis art. 94 Konstytucji stanowi m.in., ¿e terenowe organy administracji rz¹dowej ustanawiaj¹ akty
prawa miejscowego obowi¹zuj¹ce na obszarze dzia³ania tych organów. Nowelizowany art. 28 ust. 8 ustawy
o ochronie przyrody zak³ada, ¿e zarz¹dzenie regionalnego dyrektora ochrony œrodowiska w przypadku okreœ-
lonym w tym przepisie bêdzie mia³o zakres obowi¹zywania szerszy ani¿eli wynika to z jego w³aœciwoœci miej-
scowej. Tym samym rozwi¹zanie takie nie jest zgodne ze wskazanym wy¿ej przepisem Konstytucji. Fakt, ¿e
omawiany przepis przewiduje, ¿e zarz¹dzenie mia³oby byæ wydawane w porozumieniu z innymi regionalnymi
dyrektorami ochrony œrodowiska nie zapewnia zgodnoœci aktu z Konstytucj¹, poniewa¿ ta forma wspó³ucze-
stniczenia w wydaniu aktu nie jest to¿sama z wspó³stanowieniem, które wydaje siê byæ uzasadnione w tym
przypadku. W zwi¹zku z powy¿szym Senat uchwali³ poprawkê nr 13.
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Poprawka nr 14 ma na celu zapewnienie mo¿liwoœci udzia³u spo³eczeñstwa w pracach nad zmian¹ pla-
nu zadañ ochronnych, w trybie okreœlonym w art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.

Poprawka nr 15 zmierza do tego, aby plan urz¹dzenia lasu dla nadleœnictwa po³o¿onego w granicach
obszaru Natura 2000, uwzglêdniaj¹cy okreœlony w ustawie zakres, stawa³ siê planem ochrony dla tej czê-
œci obszaru Natura 2000. Plany urz¹dzania lasu, które bêd¹ spe³nia³y okreœlone w ustawie warunki, da-
waæ bêd¹ dostateczn¹ gwarancjê nale¿ytej ochrony obszaru Natura 2000.

Poprawka nr 16 zmierza do zapewnienia spójnoœci terminologicznej w ustawie.
Poprawka nr 17 doprecyzowuje przepis okreœlaj¹cy, w jakich przypadkach mog¹ byæ wydawane ze-

zwolenia na odstêpstwa od zakazów odnosz¹cych siê do gatunków dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t, roœlin
i grzybów, objêtych ochron¹ gatunkow¹. Poprawka dope³nia transpozycjê art. 16 ust. 1 dyrektywy siedli-
skowej. Przy wydawaniu zezwolenia nale¿y bowiem uwzglêdniaæ nie tylko brak innych rozwi¹zañ alterna-
tywnych, ale tak¿e zachowanie populacji chronionych gatunków w ich naturalnym zasiêgu – we w³aœci-
wym stanie ochrony. Wydawane zezwolenia na odstêpstwa od zakazów powinny uwzglêdniaæ te¿ nadrzê-
dnoœæ interesu publicznego nad ochron¹ gatunków.

Przepis dodawanego do art. 56 ustawy o ochronie przyrody ust. 8a nak³ada na Generalnego Dyrektora
Ochrony Œrodowiska obowi¹zek przed³o¿enia ministrowi w³aœciwemu do spraw œrodowiska w okreœlo-
nym terminie informacji dotycz¹cych zezwoleñ, o których mowa w art. 56 ust. 2. Zdaniem Senatu, celowe
jest, aby Generalny Dyrektor zobowi¹zany by³ tak¿e przedstawiaæ ministrowi analogiczne informacje
o zezwoleniach wydawanych na podstawie art. 56 ust. 1 (poprawka nr 18). Przemawia za tym m.in.
ci¹¿¹cy na ministrze obowi¹zek informacyjny wzglêdem Komisji Europejskiej, wynikaj¹cy z ust. 9 wska-
zanego artyku³u, który obejmuje przedstawianie Komisji raportów dotycz¹cych ochrony gatunkowej.

Poprawka nr 19 wskazuje precyzyjnie do jakich przepisów wspólnotowych odsy³a zmieniany przepis,
analogicznie jak to uczyniono w art. 56 ust. 7k oraz art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Maj¹c na wzglêdzie zapewnienie konsekwencji w zakresie sposobu formu³owania w ustawie przepisów
okreœlaj¹cych treœæ ró¿nego rodzaju zezwoleñ oraz kieruj¹c siê potrzeb¹ zapewnienia dostatecznej precy-
zji przepisów Senat uchwali³ poprawkê nr 21.

Poprawka nr 22 koryguje b³êdne odes³anie.
Poprawka nr 25 zmierza do jednoznacznego okreœlenia jednego z elementów treœci wniosku o wydanie

zezwolenia, o którym mowa w art. 120 ust. 2, poprzez wskazanie, ¿e we wniosku nale¿y opisaæ czynnoœæ,
której dotyczy wniosek, a nie czynnoœæ, na któr¹ mo¿e byæ wydane zezwolenie (to na jakie czynnoœci mo¿e
byæ wydane zezwolenie przes¹dza art. 120 ust. 2).

Maj¹c na uwadze, ¿e art. 8 ustawy nowelizuj¹cej powtarza w swojej istocie treœæ art. 154 ust. 2 ustawy
o ochronie przyrody, który jako przepis przejœciowy nie ekspirowa³ jeszcze z systemu prawnego, uwzglêd-
niaj¹c ZTP zakazuj¹ce nowelizacji dorozumianej (§ 86 ZTP) i dorozumianego uchylania przepisów (§ 39
ust. 1 ZTP) oraz kieruj¹c siê nakazem zapewnienia komunikatywnoœci aktu prawnego (i systemu prawa)
m.in. w aspekcie wyszukiwawczym, Senat uzna³ za konieczne uchwalenie poprawki nr 26.

Poprawka nr 28 polega na dodaniu przepisu dostosowuj¹cego, zgodnie z którym obszary specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000 wyznaczone przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy nowelizuj¹cej stan¹ siê
obszarami specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 w rozumieniu tej ustawy. Zdaniem Senatu niezbêdne
jest zachowanie ci¹g³oœci prawnej w tym zakresie.

Poprawki nr 3, 9, 23, 24 i 27 zmierzaj¹ do zapewnienia czytelnoœci i jednoznacznoœci zmienianych
przepisów.

Poprawki nr 2 i 20 usuwaj¹ b³êdy gramatyczne.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 wrzeœnia 2008 r.

w sprawie ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 wrzeœnia 2008 r. ustawy o udo-
stêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz
o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) art. 3 w ust. 1 w pkt 6 po wyrazie „Wspólnoty” dodaje siê wyraz „Europejskiej”;
2) w art. 12 w ust. 2 wyrazy „Bez wniosku” zastêpuje siê wyrazami „Bez pisemnego wniosku”;
3) w art. 24 w ust. 1 w pkt 1 w lit. f wyrazy „art. 110” zastêpuje siê wyrazami”art. 110a ust. 1”;
4) w art. 24 w ust. 3:

a) w pkt 2 w lit. a po wyrazach „lit. e” dodaje siê wyrazy „oraz f”,
b) w pkt 4 po wyrazach „lit. h” dodaje siê wyrazy „oraz m”;

5) w art. 25 w ust. 1 w pkt 1 w lit. c wyrazy „, tam gdzie raporty” zastêpuje siê wyrazami „w przypadkach,
gdy raporty te”;

6) w art. 30 po wyrazach „projektów dokumentów” dodaje siê wyrazy „, w przypadku których przepisy
niniejszej ustawy lub innych ustaw wymagaj¹ zapewnienia mo¿liwoœci udzia³u spo³eczeñstwa,”;

7) w art. 33 w ust. 1 przed pkt 1 dodaje siê pkt... w brzmieniu:
„...) przyst¹pieniu do przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko;”;

8) w art. 44 w ust. 3 wyrazy „skarga od decyzji wydanej w postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³e-
czeñstwa do s¹du administracyjnego” zastêpuje siê wyrazami „skarga do s¹du administracyjnego od
decyzji wydanej w postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³eczeñstwa”;

9) w art. 48 w ust. 2 wyrazy „jednego powiatu” zastêpuje siê wyrazami „jednej gminy”;
10) w art. 48 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:

„4. Informacjê o odst¹pieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko,
o którym mowa w ust. 1, organ opracowuj¹cy projekty dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 2,
podaje do publicznej wiadomoœci bez zbêdnej zw³oki.”;

11) w art. 51 w ust. 2 w pkt 1 w lit. c po wyrazie „analizy” dodaje siê wyraz „skutków”;
12) w art. 51 w ust. 2 w pkt 2 w lit. c po wyrazach „z punktu widzenia” dodaje siê wyraz „realizacji”;
13) w art. 51 w ust. 2:

a) w pkt 2 w lit. e po wyrazie „negatywne,” dodaje siê wyrazy „na cele i przedmiot ochrony obszaru Na-
tura 2000 oraz integralnoœæ tego obszaru, a tak¿e”,

b) w pkt 3:
– w lit. a po wyrazie „dokumentu” dodaje siê wyrazy „, w szczególnoœci na cele i przedmiot ochrony

obszaru Natura 2000 oraz integralnoœæ tego obszaru”,
– w lit. b po wyrazie „dokumentu” dodaje siê wyrazy „oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura

2000 oraz integralnoœæ tego obszaru” oraz po wyrazach „tego wyboru” dodaje siê wyrazy „albo
wyjaœnienie braku rozwi¹zañ alternatywnych”;

14) w art. 55 w ust. 3 zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:
„Do przyjêtego dokumentu za³¹cza siê pisemne podsumowanie zawieraj¹ce uzasadnienie
wyboru przyjêtego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwi¹zañ alternaty-
wnych, a tak¿e informacjê, w jaki sposób zosta³y wziête pod uwagê i w jakim zakresie zosta³y
uwzglêdnione:”;

15) w art. 57 w zdaniu wstêpnym skreœla siê wyrazy „i uzgadniania”;
16) w art. 63 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b wyrazy „terenach nieruchomoœci s¹siednich” zastêpuje siê wyrazami

„obszarze, na który bêdzie oddzia³ywaæ przedsiêwziêcie”;
17) w art. 66 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „na œrodowisko” dodaje siê wyrazy „, w tym elementów œrodo-

wiska objêtych ochron¹ na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”;
18) w art. 66:

a) w ust. 1:
– w pkt 9 po wyrazie „œrodowisko” dodaje siê wyrazy „, w szczególnoœci na cele i przedmiot ochrony

obszaru Natura 2000 oraz integralnoœæ tego obszaru”,
– w pkt 16 po wyrazie „u¿ytkowania” dodaje siê wyrazy „, w szczególnoœci na cele i przedmiot

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnoœæ tego obszaru”,
b) w ust. 2 wyrazy „obszar Natura 2000” zastêpuje siê wyrazami „cele i przedmiot ochrony obszaru

Natura 2000 oraz integralnoœæ tego obszaru”;



19) w art. 66 w ust. 1 w pkt 10 w lit. b wyrazy „o ochronie zbytków” zastêpuje siê wyrazami „o ochronie za-
bytków”;

20) w art. 72 po ust. 5 dodaje siê ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Organ w³aœciwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-13, dotycz¹cych przedsiê-

-wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, podaje do publicznej wiadomoœci infor-
macje o wydanej decyzji i o mo¿liwoœciach zapoznania siê z jej treœci¹ oraz z dokumentacj¹ spra-
wy.”;

21) w art. 77 w ust. 5 w pkt 1 po wyrazie „przedsiêwziêcia” dodaje siê wyrazy „lub elementów przyrodni-
czych œrodowiska objêtych zakresem przewidywanego oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko”;

22) w art. 77 w ust. 5 w pkt 2 wyrazy „terenach nieruchomoœci s¹siednich” zastêpuje siê wyrazami „ob-
szarze, na który bêdzie oddzia³ywaæ przedsiêwziêcie”;

23) w art. 77 w ust. 6 wyrazy „Uzgodnienia i opinii, o których mowa w ust. 1, dokonuje siê” zastêpuje siê
wyrazami „Uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje siê oraz opiniê, o której mowa w ust.
1 pkt 2, wydaje siê”;

24) w art. 82 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku gdy z oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko wynika potrzeba:
a) wykonania kompensacji przyrodniczej – stwierdza koniecznoœæ wykonania tej kompensacji,
b) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodo-

wisko – nak³ada obowi¹zek tych dzia³añ;”,
b) w pkt 5 skreœla siê lit. a;

25) w art. 82 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „terenach nieruchomoœci s¹siednich” zastêpuje siê wyrazami „ob-
szarze, na który bêdzie oddzia³ywaæ przedsiêwziêcie”;

26) w art. 83 w ust. 1 skreœla siê wyrazy „lit. b”;
27) w art. 88 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) je¿eli organ w³aœciwy do wydania decyzji stwierdzi, ¿e we wniosku o wydanie decyzji zosta³y doko-
nane zmiany w stosunku do wymagañ okreœlonych w decyzji o œrodowiskowych uwarunkowa-
niach.”;

28) w art. 88 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, organ w³aœciwy do wydania decyzji stwierdza,

w drodze postanowienia, obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia
na œrodowisko, okreœlaj¹c jednoczeœnie zakres raportu; na postanowienie to przys³uguje za-
¿alenie.”;

29) w art. 93:
a) w ust. 2:

– w pkt 1 skreœla siê lit. a,
– w pkt 4 skreœla siê lit. b,

b) po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10, w³aœciwy organ, w przypadku gdy

z oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko wynika potrzeba:
1) wykonania kompensacji przyrodniczej – stwierdza koniecznoœæ wykonania tej kompensacji;
2) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodo-

wisko – nak³ada obowi¹zek tych dzia³añ.”;
30) w art. 101:

a) w ust. 2 w pkt 1 skreœla siê lit. a,
b) po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W decyzji, o której mowa w art. 96 ust. 1, w³aœciwy organ, w przypadku gdy z oceny oddzia³y-
wania przedsiêwziêcia na obszar Natura 2000 wynika potrzeba:
1) wykonania kompensacji przyrodniczej – stwierdza koniecznoœæ wykonania tej kompensacji;
2) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodo-

wisko – nak³ada obowi¹zek tych dzia³añ.”;
31) w art. 106 po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisy niniejszego dzia³u stosuje siê odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian do ju¿
przyjêtych dokumentów, o których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2.”;

32) w art. 112 skreœla siê wyraz „wydan¹”;
33) w art. 112 po wyrazach „pkt 1” dodaje siê wyrazy„, bez zbêdnej zw³oki”;
34) w art. 127 w ust. 1 w pkt 10 skreœla siê wyrazy „(Dz. U. Nr 70, poz. 631, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462

oraz z 2007 r. Nr 93, poz. 621)”;
35) w art. 130 w ust. 3 w pkt 8 kropkê zastêpuje siê œrednikiem oraz dodaje siê pkt 9 w brzmieniu:

„9) ogrodnictwo.”;
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36) w art. 135 wyrazy „wysokoœci oraz warunków ustalania nale¿noœci przys³uguj¹cych pracownikom”
zastêpuje siê wyrazami „szczegó³owych zasad ustalania oraz wysokoœci nale¿noœci przys³uguj¹cych
pracownikowi”;

37) w art. 138, art. 5a otrzymuje brzmienie:
„Art. 5a. Generalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska mo¿e powierzyæ, w drodze porozumienia, dyrekto-

rowi regionalnej dyrekcji Lasów Pañstwowych wykonywanie zadañ poza terenami jego dzia³ania,
zwi¹zanych z realizacj¹ planu zadañ ochronnych lub planu ochrony obszaru Natura 2000.”;

38) w art. 140 w pkt 2, w ust. 4 wyrazy „art. 43” zastêpuje siê wyrazami „art. 44”;
39) w art. 144:

a) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) w art. 122a dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 oraz dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wyniki pomiarów, o których mowa w ust. 1, przekazuje siê wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony œrodowiska i pañstwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.”;”,

b) pkt 20 otrzymuje brzmienie:
„20) w art. 124 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 oraz dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przez miejsca dostêpne dla ludnoœci rozumie siê wszelkie miejsca, z wyj¹tkiem miejsc, do
których dostêp ludnoœci jest zabroniony lub niemo¿liwy bez u¿ycia sprzêtu technicznego.”;”;

40) w art. 144 w pkt 27, w ust. 2a wyrazy „art. 45” zastêpuje siê wyrazami „art. 44”;
41) w art. 144 w pkt 30 w zdaniu wstêpnym wyraz „przecinkiem” zastêpuje siê wyrazem „œrednikiem”;
42) w art. 146 w pkt 1 w zdaniu wstêpnym wyrazy „art. 4” zastêpuje siê wyrazami „w art. 4”;
43) w art. 146 w pkt 1 w lit. b, w ust. 3a skreœla siê wyraz „ustawy”;
44) w art. 146 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) w art. 120 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 oraz dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
„2. Dyrektor regionalnego zarz¹du, ustalaj¹c warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz

warunki korzystania z wód zlewni, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 4 i 5, zapewnia mo¿li-
woœæ udzia³u spo³eczeñstwa, na zasadach i w trybie okreœlonych w ustawie z dnia.......... o udo-
stêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodo-
wiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko.”;”;

45) w art. 147 w pkt 1 w zdaniu wstêpnym po wyrazach „w art. 11” stawia siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ
oznacza siê jako lit. a oraz dodaje siê lit. b w brzmieniu:
„b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) og³asza, w sposób okreœlony w pkt 1, o wy³o¿eniu projektu studium do publicznego wgl¹du
na co najmniej 14 dni przed dniem wy³o¿enia i wyk³ada ten projekt wraz z prognoz¹ oddzia³y-
wania na œrodowisko do publicznego wgl¹du na okres co najmniej 30 dni oraz organizuje w tym
czasie dyskusjê publiczn¹ nad przyjêtymi w tym projekcie studium rozwi¹zaniami;”;”;

46) w art. 147 w pkt 4:
a) w lit. a, w pkt 8 wyrazy „z regionalnym” zastêpuje siê wyrazem „regionalnym”,
b) w lit. b, w pkt 11 wyrazy „z dyrektorem regionalnym” zastêpuje siê wyrazami „dyrektorem regio-

nalnego” oraz wyrazy „dyrektor regionalny gospodarki wodnej” zastêpuje siê wyrazami „dyrektor
regionalnego zarz¹du gospodarki wodnej”;

47) w art. 149:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w art. 3 ust. 1, 4, 6 i 7a wyrazy „Minister w³aœciwy do spraw œrodowiska” zastêpuje siê wyraza-
mi „Generalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska”;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) u¿yte w art. 3 ust. 2 pkt 6, w art. 4 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 1 i 2 i ust. 5 oraz w art. 7 ust. 1

i 2 w ró¿nym przypadku wyrazy „rejestr wojewódzki” zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiednim
przypadku wyrazami „rejestr regionalny”;”,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) u¿yty w art. 3 ust. 7a, w art. 4 ust. 2 oraz w art. 7 ust. 1 i 2 w ró¿nym przypadku wyraz”wojewo-

da” zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „regionalny dyrektor ochrony
œrodowiska”;”,

d) w pkt 5 kropkê zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 6 i 7 w brzmieniu:
„6) w art. 4 ust. 1, 4 i 5 wyraz „Wojewoda” zastêpuje siê wyrazami „Regionalny dyrektor ochrony

œrodowiska”;
7) u¿yte w art. 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 5 oraz w art. 5 ust. 2 w ró¿nym przypadku wyrazy „minister w³a-

œciwy do spraw œrodowiska” zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ge-
neralny Dyrektor Ochrony Œrodowiska”.”;

48) w art. 150 w pkt 3 w lit. a, w ust. 1a wyrazy „Organ sporz¹dzaj¹cy” zastêpuje siê wyrazem „Sporz¹dza-
j¹cy”;
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49) w art. 150 w pkt 3:
a) w lit. c, w ust. 6 skreœla siê wyrazy „lub odmawia jego ustanowienia, je¿eli projekt jest niezgodny

z celami ochrony przyrody”,
b) w lit. d, w ust. 6a skreœla siê wyrazy „lub odmawia jego ustanowienia, je¿eli projekt jest niezgodny

z celami ochrony przyrody”;
50) w art. 150 w pkt 3 w lit. e, ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Plan ochrony dla rezerwatu przyrody po³o¿onego na terenie wiêcej ni¿ jednego województwa usta-
nawiaj¹ wspólnie, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarz¹dzenia, regionalni dyrektorzy
ochrony œrodowiska, na których obszarze dzia³ania znajduj¹ siê czêœci tego rezerwatu.”;

51) w art. 150:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w art. 27 ust. 1, w art. 32 ust. 1, w art. 38, w art. 57 ust. 1, w art. 68 ust. 1, w art. 75 ust. 4, w art. 77
ust. 13,wart. 111ust. 1orazwart. 113ust. 1wyrazy „Ministerw³aœciwydosprawœrodowiska” za-
stêpuje siê wyrazami „Generalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska”;”,

b) po pkt 5 dodaje siê pkt 5a w brzmieniu:
„5a) u¿yte w art. 31, w art. 58 ust. 1 i 2, w art. 67 ust. 1, w art. 74 ust. 1, w art. 75 ust. 1 i 5, w art. 77

ust. 2, 10 i 11, w art. 113 ust. 4 oraz w art. 121 ust. 2 w ró¿nym przypadku wyrazy”minister
w³aœciwy do spraw œrodowiska” zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiednim przypadku wyrazami
„Generalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska”;”,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) w art. 32 ust. 3, w art. 35 ust. 3, w art. 58 ust. 1, w art. 60 ust. 3 i 5, w art. 63 ust. 8, w art. 76

ust. 3, w art. 77 ust. 1 oraz w art. 114 ust. 1 i 2 wyraz „Wojewoda” zastêpuje siê wyrazami „Re-
gionalny dyrektor ochrony œrodowiska”;”,

d) po pkt 6 dodaje siê pkt 6a w brzmieniu:
„6a) u¿yty w art. 35 ust. 2a pkt 2, w art. 36 ust. 3, w art. 63 ust. 9, w art. 68 ust. 1 pkt 5, w art. 75

ust. 5, w art. 77 ust. 2, 3 i 10, w art. 118 ust. 1, w art. 122 ust. 1-3, w art. 126 ust. 3-5 i 6 pkt 2
lit. b oraz w art. 131 pkt 8 i 11 w ró¿nym przypadku wyraz „wojewoda” zastêpuje siê u¿ytymi
w odpowiednim przypadku wyrazami „regionalny dyrektor ochrony œrodowiska”;”;

52) w art. 152:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w art. 7 ust. 1 i 2 oraz w art. 35 ust. 2 wyraz”wojewoda” zastêpuje siê wyrazami „regionalny dy-
rektor ochrony œrodowiska”;”,

b) po pkt 2 dodaje siê pkt 2a w brzmieniu:
„2a) w art. 7 w ust. 3 wyraz „Wojewoda” zastêpuje siê wyrazami „Regionalny dyrektor ochrony œro-

dowiska”; ”;
53) w art. 153 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na postanowienia w sprawach, o których mowa w ust. 1, wydane przez:
1) ministra w³aœciwego do spraw œrodowiska - nie przys³uguje wniosek o ponowne rozpatrze-

nie sprawy;
2) wojewodów, marsza³ków województw, organy inspekcji sanitarnej, dyrektorów urzêdów

morskich oraz starostów - nie przys³uguje za¿alenie.”;
54) w art. 163 ust. 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:

„2. Od dnia og³oszenia niniejszej ustawy wojewódzki konserwator przyrody pe³ni funkcjê regionalne-
go dyrektora ochrony œrodowiska do czasu powo³ania regionalnego dyrektora ochrony œrodowis-
ka na podstawie przepisów niniejszej ustawy, jednak nie d³u¿ej ni¿ przez 6 miesiêcy od dnia wej-
œcia w ¿ycie niniejszej ustawy.

3. Od dnia og³oszenia niniejszej ustawy G³ówny Konserwator Przyrody, o którym mowa w art. 92
ustawy zmienianej w art. 150, pe³ni funkcjê Generalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska do cza-
su powo³ania Generalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska na podstawie przepisów niniejszej
ustawy, jednak nie d³u¿ej ni¿ przez 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy.”;

55) w art. 165:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, uwzglêdnia siê:
1) pracowników S³u¿by Parków Krajobrazowych zatrudnionych na stanowiskach do spraw

ochrony œrodowiska, przyrody, krajobrazu, wartoœci historycznych i kulturowych oraz
2) zastêpców dyrektora zespo³u parków krajobrazowych lub parku krajobrazowego, oraz
3) dyrektora zespo³u parków krajobrazowych lub parku krajobrazowego – po wyra¿eniu przez

niego pisemnej zgody.”,
b) w ust. 5 wyrazy „Z up³ywem 14 dni od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy” zastêpuje siê wyra-

zami „Z dniem 1 stycznia 2009 r.”;
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56) w art. 166 w ust. 1 po wyrazach „Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Œrodowiska” dodaje siê wyrazy „o-
razpracownicywykonuj¹cyobs³ugê finansow¹,prawn¹ iadministracyjn¹wstosunkudo tychzadañ”;

57) w art. 167 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy stron¹ zawartych wczeœniej przez:

1) wojewodê,
2) dyrektora zespo³u parków krajobrazowych lub parku krajobrazowego
– porozumieñ i umów w zakresie zadañ i kompetencji podlegaj¹cych przekazaniu na podstawie

ustawy staje siê w³aœciwy regionalny dyrektor ochrony œrodowiska.”;
58) w art. 173 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 oraz dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:

„2. Do czasu wydania przepisów, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy:
1) za przedsiêwziêcia mog¹ce zawsze znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, okreœlone w art. 59

ust. 1 pkt 1 niniejszej ustawy, uwa¿a siê okreœlone w dotychczasowych przepisach przedsiêw-
ziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu o od-
dzia³ywaniu na œrodowisko;

2) za przedsiêwziêcia mog¹ce potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, okreœlone w art.
59 ust. 1 pkt 2 niniejszej ustawy, uwa¿a siê okreœlone w dotychczasowych przepisach przed-
siêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko mo¿e byæ stwierdzony.”;

59) w art. 174 po wyrazach „2008 r.” dodaje siê wyrazy „, z wyj¹tkiem art. 121 i 123 ust. 1, które wchodz¹
w ¿ycie z dniem og³oszenia”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Senat, rozpatruj¹c ustawê o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³ecze-
ñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, postanowi³ wprowadziæ do
jej tekstu 59 poprawek.

Poprawka nr 4 zosta³a zg³oszona w trakcie prac legislacyjnych w zwi¹zku z tym, ¿e ustawa nie wskazu-
je podmiotów, które bêd¹ obowi¹zane do prowadzenia elektronicznych baz danych w zakresie informacji
o terenach zagro¿onych ruchami masowymi ziemi oraz informacji dotycz¹cych map akustycznych. Senat
zadecydowa³, ¿e podmioty te to odpowiednio starosta oraz zarz¹dzaj¹cy drog¹, lini¹ kolejow¹ lub lotnis-
kiem.

Senat zaj¹³ stanowisko, ¿e konieczne jest zapewnienie regulacjom ustawowym zgodnoœci z przepisami
unijnymi. Z tego wzglêdu przyj¹³ poprawkê nr 7, w myœl której spo³eczeñstwo powinno byæ informowane
o fakcie, i¿ przedsiêwziêcie poddane jest procedurze oceny wp³ywu na œrodowisko.

Zapewnieniu zgodnoœci ustawy z przepisami wspólnotowymi s³u¿y tak¿e poprawka nr 17. Ma ona na
celu dookreœlenie zakresu raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko poprzez doprecyzowanie, ¿e raport ten
powinien zawieraæ tak¿e opis elementów œrodowiska objêtych ochron¹ na podstawie ustawy o ochronie
przyrody.

W ocenie Izby konieczne by³o ograniczenie terenu, o którym mowa w art. 48 ust. 2, z obszaru jednego po-
wiatu do obszaru jednej gminy. U³atwi to ocenê projektów dokumentów, w przypadku których bêdzie mo¿-
liwe odst¹pienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko (poprawka nr 9).

W przekonaniu Senatu istotnym aspektem ustawy jest udostêpnianie spo³eczeñstwu jak najwiêkszej
iloœci danych zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska. W celu realizacji tego postulatu zg³oszono poprawkê nr
10 obliguj¹c¹ organ do podania do publicznej wiadomoœci, bez zbêdnej zw³oki, informacji o odst¹pieniu
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko. Podobny charakter ma poprawka
nr 20, z której wynika obowi¹zek organu wydaj¹cego decyzje dotycz¹ce przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko do upubliczniania informacji o wydanej informacji oraz o mo¿liwo-
œciach zapoznania siê z jej treœci¹ i dokumentacj¹ sprawy.

Senat uzna³, ¿e obszar Natura 2000, który obejmuje obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne
obszary ochrony siedlisk, ma charakter szczególny. Z tego powodu nale¿y uwzglêdniæ cele i przedmiot
ochrony tego obszaru oraz jego integralnoœæ. Zgodnie z poprawkami nr 13 i 18 bêd¹ one brane pod uwagê
przy sporz¹dzaniu prognozy oddzia³ywania na œrodowisko oraz raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia
na œrodowisko.

Poprawka nr 14 modyfikuje treœæ podsumowania do przyjêtego dokumentu strategicznej oceny od-
dzia³ywania na œrodowisko. Uzupe³nia to podsumowanie o brakuj¹ce elementy tj. o uzasadnienie wybo-
ru przyjêtego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwi¹zañ alternatywnych.

Senat postanowi³ rozszerzyæ zakres stosowania obowi¹zkowego zapobiegania, ograniczania oraz mo-
nitorowania oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko. W tym celu wprowadzi³ ten obowi¹zek jako
obligatoryjny element nastêpuj¹cych decyzji: o œrodowiskowych uwarunkowaniach, o pozwoleniu na
budowê, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o ze-
zwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej oraz w przypadku, gdy taka potrzeba bêdzie wynika³a z oceny
oddzia³ywania przedsiêwziêcia na obszar Natura 2000 (poprawki nr 24, 26, 29 i 30).

Senat uzna³ za niezbêdne przeprowadzenie oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko tak¿e
w tych sytuacjach, kiedy organ w³aœciwy do wydania decyzji stwierdzi, ¿e we wniosku o wydanie decyzji
zosta³y dokonane zmiany w stosunku do wymagañ okreœlonych w decyzji o œrodowiskowych uwarunko-
waniach (poprawka nr 27).

W poprawce nr 28 przes¹dzono, ¿e nie jest konieczne, aby postanowienie stwierdzaj¹ce obowi¹zek spo-
rz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko okreœla³o termin, w jakim raport ten ma
byæ przygotowany. Jednoczeœnie wskazano w poprawce, ¿e na takie postanowienie przys³uguje za¿alenie.

Celem usprawnienia wymiany dokumentów w postêpowaniu w sprawie transgranicznego oddzia³ywa-
nia na œrodowisko wprowadzono poprawkê nr 33.

Senat przeanalizowa³ katalog kierunków studiów wy¿szych, których dyplomem ukoñczenia powinien
legitymowaæ siê regionalny konserwator przyrody i uzna³ za wskazane uzupe³nienie go o ogrodnictwo
(poprawka nr 35).

Uchwalaj¹c poprawkê nr 45 Senat uzna³ za wskazane uzupe³nienie przepisu ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym do publicznego wgl¹du, oprócz projektu studium,
ma byæ wyk³adana tak¿e prognoza oddzia³ywania na œrodowisko.

Senat zmodyfikowa³ przepisy o stanowieniu aktów powszechnie obowi¹zuj¹cych (poprawka nr 49),
przy czym podj¹³ tak¹ decyzjê, poniewa¿ zmieniane przepisy ustawy o ochronie przyrody nie dotycz¹ wy-
dawania decyzji administracyjnych. W zwi¹zku z tym nie jest prawid³owe rozwi¹zanie, w którym odmowa
wydania aktu prawa miejscowego bêdzie wymaga³a formy aktu powszechnie obowi¹zuj¹cego. Wydaje siê
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kwesti¹ oczywist¹, ¿e podmiot upowa¿niony do wydania aktu prawnego mo¿e wydaæ go jedynie w przy-
padku, gdy jego projekt bêdzie spe³nia³ wszystkie przewidziane prawem warunki.

Przepis art. 94 Konstytucji stanowi, ¿e terenowe organy administracji rz¹dowej ustanawiaj¹ akty pra-
wa miejscowego obowi¹zuj¹ce na obszarze dzia³ania tych organów. W art. 150 pkt 3 lit. e, ust. 7 ustawy
ustalono, ¿e zarz¹dzenie regionalnego dyrektora ochrony œrodowiska bêdzie mia³o zakres obowi¹zywa-
nia szerszy ani¿eli wynika to z jego w³aœciwoœci miejscowej. Tym samym rozwi¹zanie takie nie wype³nia
normy konstytucyjnej, poniewa¿ ustawa zak³ada, ¿e zarz¹dzenie mia³oby byæ wydawane w porozumieniu
z innymi regionalnymi dyrektorami ochrony œrodowiska. Nie zapewnia to zgodnoœci aktu z Konstytucj¹,
bowiem taki rodzaj wspó³uczestniczenia w wydaniu aktu nie jest to¿samy ze wspó³stanowieniem. Maj¹c
na uwadze przytoczone argumenty prawne Senat przyj¹³ poprawkê nr 50.

Poprawka nr 53 ma na celu uwzglêdnienie obowi¹zuj¹cego stanu prawnego, zgodnie z którym na po-
stanowienie ministra nie przys³uguje za¿alenie lecz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Senat oceni³, ¿e dla prawid³owego funkcjonowania ustawy, która jest now¹ regulacj¹ prawn¹, koniecz-
ne jest usprawnienie pracy Generalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska oraz regionalnych dyrektorów
ochrony œrodowiska. Z tych powodów proponuje poprawkê nr 54, w myœl której obowi¹zki nale¿¹ce do
przywo³anych organów bêd¹ wykonywane przez G³ównego Konserwatora Przyrody oraz regionalnych
konserwatorów przyrody od dnia og³oszenia, a nie wejœcia w ¿ycie, ustawy. Podobne wzglêdy zadecydo-
wa³y o wprowadzeniu poprawki nr 59.

Poprawka nr 55 wprowadza wymóg wyra¿enia przez dyrektora parku krajobrazowego lub zespo³u tych
parków pisemnej zgody na przeniesienie go do struktury organizacyjnej regionalnej dyrekcji ochrony œro-
dowiska. Ponadto w myœl tej poprawki pracownicy parków krajobrazowych, którzy zostan¹ zatrudnieni
w regionalnych dyrekcjach ochrony œrodowiska, stan¹ siê pracownikami s³u¿by cywilnej z dniem 1 stycz-
nia 2009 roku.

Poprawka nr 56 zmierza do tego, aby pracownikami Generalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska stali siê
równie¿ pracownicy wykonuj¹cy obs³ugê finansow¹, prawn¹ i administracyjn¹, a nie tylko pracownicy
merytoryczni. W przekonaniu Izby takie rozwi¹zanie zapewni mo¿liwoœæ prawid³owego funkcjonowania
Generalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska.

Zmiana zawarta w poprawce nr 57 jest konieczna z punktu widzenia realizacji i wykonywania umów
i porozumieñ zawartych przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy przez dyrektorów parków krajobrazowych
lub zespo³ów tych parków.

Senat zauwa¿y³, ¿e zgodnie z ustaw¹ nast¹pi czasowe utrzymanie w mocy aktów wykonawczych. Dla-
tego uzna³ za uzasadnione rozbudowanie przepisów o charakterze intertemporalnym i doda³ normê, któ-
ra precyzuje jakie przedsiêwziêcia, do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, bêd¹ uznawane
za mog¹ce zawsze albo potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko (poprawka nr 58).

Pozosta³e poprawki Senatu maj¹ charakter doprecyzowuj¹cy, redakcyjny, koryguj¹cy b³êdne odes³a-
nia lub zmierzaj¹ do sformu³owania przepisów zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

Poprawki nr 1, 2, 6, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 25, 31, 36 i 37 doprecyzowuj¹ przepisy poprzez zastosowa-
nie prawid³owej terminologii, uzupe³nienie sformu³owañ lub wyeliminowanie zbêdnych okreœleñ.

Poprawki nr 3, 23, 38 i 40 maj¹ na celu skorygowanie b¹dŸ uœciœlenie odes³añ sformu³owanych
w przepisach.

Kolejna grupa poprawek to poprawki o charakterze redakcyjnym, które zmierzaj¹ do wyeliminowania
z ustawy potocznych sformu³owañ, poprawiaj¹ czytelnoœæ przepisów, koryguj¹ b³êdy pisarskie i inter-
punkcyjne b¹dŸ skreœlaj¹ zbêdne wyrazy. S¹ to poprawki nr 5, 8, 19, 32, 34, 41, 42, 43 i 48.

Poprawki nr 39, 44, 46, 47, 51 i 52 maj¹ na celu zredagowanie przepisów z uwzglêdnieniem zasad techniki
prawodawczej dotycz¹cych ograniczania nowelizacji ustawy do faktycznie wprowadzanych zmian. Zmienia-
ne przepisy jedynie czêœciowo zawiera³y now¹ treœæ normatywn¹. Natomiast § 85 ust. 1 zasad techniki pra-
wodawczej stanowi, ¿eprzepisyustawyzmieniasiêprzepisemwyraŸniewskazuj¹cymdokonywanezmiany.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 wrzeœnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 wrzeœnia 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza
do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, w pkt 3 wyrazy „pañstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nale¿¹cych do Unii

Europejskiej” zastêpuje siê wyrazami „pañstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienale-
¿¹cych do Unii Europejskiej”;

2) wart.1wpkt2,wart.14wust.5wyrazy„wformiezbioru”zastêpujesiêwyrazami„wformiezbioruPESEL”;
3) w art. 1 w pkt 3, w art. 37 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) adres miejsca zameldowania na pobyt sta³y, a w razie jego braku, zameldowania na pobyt czaso-
wy trwaj¹cy ponad 3 miesi¹ce – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku braku ta-
kiego zameldowania danych o adresie nie zamieszcza siê;”;

4) w art. 1 w pkt 5, w art. 44 w zdaniu koñcowym wyrazy „ochrony przetwarzania danych” zastêpuje siê
wyrazami „ochrony przetwarzanych danych”;

5) w art. 1 w pkt 10, w art. 44e w ust. 3:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) p³eæ, wzrost w centymetrach i kolor oczu;”,
b) skreœla siê pkt 8 i 9;

6) w art. 1 w pkt 10, w art. 44e w ust. 3 w pkt 10 wyrazy „podpis osoby ubiegaj¹cej siê o wydanie” zastê-
puje siê wyrazami „podpis posiadacza”;

7) wart.1wpkt10,wart.44fwyrazy „gminyprzekazuj¹” zastêpujesiêwyrazami „organygminprzekazuj¹”;
8) w art. 1 w pkt 12, w ust. 1 wyrazy „s¹ zobowi¹zane” zastêpuje siê wyrazami „s¹ obowi¹zane”;
9) w art. 1:

a) w pkt 12, w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Zaœwiadczenie jest przekazywane w formie odpowiadaj¹cej z³o¿onemu wnioskowi.”,

b) w pkt 13, w art. 44h w ust. 3 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
„Dane s¹ przekazywane w formie odpowiadaj¹cej z³o¿onemu wnioskowi.”;

10) w art. 1 w pkt 13, w art. 44h:
a) w ust. 5 wyrazy „bez koniecznoœci sk³adania wniosku, o którym mowa w ust. 3” zastêpuje siê wy-

razami „po z³o¿eniu jednorazowego, uproszczonego wniosku”,
b) w ust. 8 po pkt 1 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:

„1a) wzór uproszczonego wniosku o udostêpnienie danych z ewidencji ludnoœci, zbioru PESEL
oraz ewidencji wydanych i uniewa¿nionych dowodów osobistych, o którym mowa w ust. 5,”;

11) w art. 1 w pkt 13, w art. 44h w ust. 6 wyrazy „rozstrzygniêcia, o którym mowa w” zastêpuje siê wyraza-
mi „zgody, wydanej na podstawie”;

12) w art. 1 w pkt 13, w art. 44h w ust. 12 w pkt 1 wyrazy „jednostkowe udostêpnianie” zastêpuje siê wy-
razami „jednostkowe udostêpnienie”;

13) w art. 1 w pkt 13, w art. 44h w ust. 12 w pkt 1 po wyrazie „teletransmisji” dodaje siê wyraz „danych”;
14) w art. 1:

a) w pkt 13, w art. 44i w ust. 6 wyrazy „i ust. 5” zastêpuje siê wyrazami „lub w ust. 5”,
b) w pkt 14, w art. 44j w ust. 1 i 6 wyrazy „i ust. 5” zastêpuje siê wyrazami „lub w ust. 5”;

15) po art. 1 dodaje siê art. 1a w brzmieniu:
„Art. 1a. W ustawie z dnia 29 wrzeœnia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161,

poz.1688orazz2007r.Nr21,poz.125 iNr181,poz.1287)wart.67wust.1pkt1otrzymujebrzmienie:
„1) nazwisko, imiê (imiona), nazwisko rodowe, stan cywilny, miejsce i datê urodzenia, miejsce

zamieszkania zmar³ego;”.”;
16) skreœla siê art. 4;
17) w art. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) art. 1a, który wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 5 wrzeœnia 2008 r. ustawy o zmianie ustawy
o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, proponuje wprowadzenie do
jej tekstu 17 poprawek.

Poprawka oznaczona nr 1 dotyczy zmiany wprowadzanej przez Sejm do art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o ewi-
dencji ludnoœci i dowodach osobistych. W przepisie tym obok grupy pañstw cz³onkowskich Unii Europej-
skiej wskazano drug¹ grupê – pañstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nale¿¹cych do Unii Euro-
pejskiej. Celem poprawki Senatu jest usuniêcie b³êdu polegaj¹cego na nak³adaniu siê zakresów poszcze-
gólnych grup pañstw, których granice mo¿na przekraczaæ za okazaniem dowodu osobistego.

Wprowadzaj¹c poprawkê oznaczon¹ nr 3 Senat zmierza³ do takiego doprecyzowania przepisu, aby sta-
nowi³ on wyraŸnie, ¿e dowód osobisty mo¿e zawieraæ jedynie adres miejsca zameldowania (sta³ego albo
czasowego), które znajduje siê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poprawka oznaczona nr 6 dotyczy przepisu, który stanowi, jakie dane powinna zawieraæ ewidencja wy-
danych i uniewa¿nionych dowodów osobistych.

Senat uzna³, ¿e nie jest prawid³owy wymóg zawierania w tej ewidencji podpisu osoby ubiegaj¹cej siê
o wydanie dowodu osobistego, skoro w imieniu ma³oletniego ubiegaj¹ siê o wydanie takiego dokumentu
jego rodzice lub opiekunowie i to ich podpisy figuruj¹ pod wnioskiem o wydanie dowodu osobistego. Nale-
¿y te¿ dodaæ, ¿e nowy art. 37 w ust. 3 stanowi, ¿e nie zamieszcza siê w dowodzie osobistym podpisu takiej
osoby, która nie ukoñczy³a 13 roku ¿ycia. St¹d w poprawce Senat proponuje aby w ewidencji wydanych
i uniewa¿nionych dowodów osobistych gromadzone by³y podpisy posiadaczy dowodów osobistych lub in-
formacja o braku mo¿liwoœci z³o¿enia podpisu.

Poprawka nr 9 dotyczy art. 44g ust. 1 oraz art. 44h ust. 3 ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach oso-
bistych. Senat, w trakcie trwaj¹cej debaty, zosta³ poinformowany, ¿e ze wzglêdu na funkcjonalnoœæ ist-
niej¹cego systemu teleinformatycznego, przepis art. 44g ust. 1 w uchwalonym brzmieniu nie bêdzie móg³
byæ prawid³owo wykonywany. W tej sytuacji Senat zdecydowa³ o wniesieniu poprawki, która stanowi, ¿e
o formie wydanego zaœwiadczenia (listowna lub œrodki komunikacji elektronicznej) decydowaæ bêdzie
forma z³o¿onego wniosku.

Przepisart. 44hust.3nieokreœla formyw jakiejmo¿enast¹piæudostêpnieniedanychze zbiorówmeldunko-
wych, zbioruPESEL iewidencjiwydanych iuniewa¿nionychdowodówosobistychpodmiotom,októrychmowa
w ust. 1 lub 2. Brak informacji dotycz¹cej formy udostêpniania danych nie koreluje z przepisem art. 44g ust. 1
oraz przepisem art. 44h ust. 12, który nak³ada na ministra obowi¹zek okreœlenia wysokoœci op³at za udostêp-
nienie danych w zale¿noœci od sposobu udostêpnienia – st¹d odpowiednia poprawka Senatu.

Poprawka nr 10 zaproponowana przez Senat wynika z przeœwiadczenia, ¿e udostêpnienie danych
(w jakiejkolwiek formie) musi byæ poprzedzone wnioskiem (zapytaniem lub proœb¹) zainteresowanego
podmiotu. Dlatego Senat uchwali³ poprawkê do przepisu art. 44h ust. 5, która stanowi, ¿e wskazane
w przepisie podmioty, gdy bêd¹ zainteresowane uzyskaniem danych, bêd¹ mog³y wyst¹piæ z wnioskiem,
sporz¹dzonym w formie uproszczonej. Poprawka zawiera równie¿ upowa¿nienie dla ministra w³aœciwego
do spraw wewnêtrznych do okreœlenia w rozporz¹dzeniu wzoru takiego uproszczonego wniosku.

Poprawka nr 11 dotyczy przepisu art. 44h ust. 6, który okreœla jakie warunki winny spe³niaæ podmioty
staraj¹ce siê o uzyskanie dostêpu do danych w drodze weryfikacji. Jednym z nich jest uzyskanie „roz-
strzygniêcia” ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych. Senat uzna³, ¿e skoro rozstrzygniêcie mo¿e
nast¹piæ na niekorzyœæ wnioskuj¹cego podmiotu, du¿o lepszym by³by warunek uzyskania zgody. Po-
prawka Senatu precyzuje zatem, ¿e warunkiem udostêpniania danych za pomoc¹ urz¹dzeñ teletransmi-
sji danych w drodze weryfikacji jest uzyskanie zgody - czyli pozytywnego rozstrzygniêcia.

Poprawka nr 14 wynika z treœci art. 44j. Przepis przyznaje ministrowi w³aœciwemu do spraw wewnêtrz-
nych prawo kontrolowania podmiotów, które korzystaj¹ z dostêpu do danych drodze weryfikacji. Nie stano-
wi jednak wyraŸnie, które podmioty bêd¹ mog³y byæ kontrolowane, czy kontrola ta obejmie podmioty wska-
zane w art. 44h ust. 2 pkt 1, czy równie¿ te, o których mowa w art. 44h ust. 1. Brzmienie przepisu, który mó-
wi, ¿e kontrola ta bêdzie dotyczyæ spe³niania warunków „w art. 44h ust. 2 pkt 1 i ust. 5” w zwi¹zku z u¿y-
ciem spójnika”i” wskazywaæ by mog³a, ¿e kontrola obejmie jedynie podmioty, o których mowa w art. 44h
ust. 2 pkt 1. Poprawka Senatu ma na celu usuniêcie w¹tpliwoœci dotycz¹cych krêgu podmiotów, które bêd¹
mog³y byæ kontrolowane, w zwi¹zku z udostêpnianiem im danych w drodze weryfikacji i poprzez u¿ycie
spójnika alternatywy ³¹cznej „lub” stanowi, ¿e kontrolowane bêd¹ wszystkie podmioty, które korzystaæ bê-
d¹ z dostêpu do danych drodze weryfikacji, w tym podmioty, o których mowa w art. 44h ust. 1.

Ostatnia ze zmian przyjêtych przez Senat obejmuje trzy poprawki, oznaczone nr 15-17. Dotycz¹ one
art. 4 ustawy nowelizuj¹cej. W artykule tym Sejm zaproponowa³ zmianê do ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o notariacie i niektórych innych ustaw, polegaj¹c¹ na uchyleniu art. 5. Artyku³ 5 dotyczy³ ustawy –
Prawo o aktach stanu cywilnego i wprowadzi³ obowi¹zek wpisywania do aktu zgonu numeru PESEL oso-
by zmar³ej.
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Wejdzie on w ¿ycie w dniu 2 paŸdziernika 2008 r. Obecnie uchwalana ustawa nakazuje odst¹pienie od
tego obowi¹zku, jednak w zwi¹zku z tym, ¿e nie jest mo¿liwe by zosta³a ona og³oszona (a tym bardziej we-
sz³a w ¿ycie) przed dniem 2 paŸdziernika, st¹d celem poprawki Senatu jest maksymalne przyspieszenie
terminu wejœcia w ¿ycie przepisu, który dotyczy omawianej kwestii.

Pozosta³e poprawki oznaczone numerami 2, 4, 5, 7, 8, 12 i 13 maj¹ na celu doprecyzowanie przepisów
ustawy.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 wrzeœnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy pañstwowej
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 wrzeœnia 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o ochronie granicy pañstwowej oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 4, w art. 17d wyrazy „Funkcjonariusze stra¿y granicznych, w rozumieniu rozporz¹dze-

nia nr 863/2007, pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej” zastêpuje siê wyrazami „Funkcjonariu-
sze stra¿y granicznych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów rozpo-
rz¹dzenia nr 863/2007,”;

2) w art. 2, w art. 147o ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Do funkcjonariuszy delegowanych do zespo³ów szybkiej interwencji na granicy stosuje siê odpo-

wiednio przepisy:
1) art. 37 ust. 2a, art. 147h ust. 1 i art. 147j;
2) art. 147h ust. 2 - w zakresie œwiadczeñ z tytu³u uszczerbku na zdrowiu.”;

3) w art. 3, pkt 2a otrzymuje brzmienie:
„2a) broni i amunicji stanowi¹cych uzbrojenie funkcjonariuszy stra¿y granicznych pañstw cz³onkow-

skich Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów rozporz¹dzenia (WE) nr 863/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiaj¹cego mechanizm tworzenia zespo³ów szyb-
kiej interwencji na granicy oraz zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 2007/2004 w odniesie-
niu do tego mechanizmu i okreœlaj¹cego uprawnienia i zadania zaproszonych funkcjonariuszy
(Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 30), przebywaj¹cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach zespo³ów szybkiej interwencji na granicy;”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 wrzeœnia 2008 r ustawy
o zmianie ustawy o ochronie granicy pañstwowej oraz niektórych innych ustaw, postanowi³ wprowadziæ
do niej 3 poprawki.

W przepisach art. 1 pkt 4 (art. 17d ustawy o ochronie granicy pañstwowej) oraz art. 3 noweli (art. 3 pkt
2a ustawy o broni i amunicji) u¿ywa siê ró¿nych zwrotów na okreœlenie funkcjonariuszy stra¿y granicz-
nych, o których mowa w rozporz¹dzeniu nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady. Aby zapewniæ
ustawie spójnoœæ terminologiczn¹ w tym zakresie, Senat uchwali³ poprawki nr 1 i 3.

Poprawka nr 2 ma na celu precyzyjne wskazanie zakresu stosowania przepisów okreœlaj¹cych upraw-
nienia funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej delegowanych do pe³nienia s³u¿by za granic¹, do funkcjona-
riuszy delegowanych do zespo³ów szybkiej interwencji.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 wrzeœnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 wrzeœnia 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo bankowe, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 wrzeœnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 wrzeœnia 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, przyjmuje tê ustawê
bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 wrzeœnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej
i restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki zdrowotnej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 wrzeœnia 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, przyj-
muje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 wrzeœnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 wrzeœnia 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o kulturze fizycznej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w lit. a, w ust. 1a w pkt 1 skreœla siê wyrazy „, pod warunkiem, ¿e w danej konkurencji starto-

wa³o co najmniej 4 zespo³y albo 6 zawodników reprezentuj¹cych co najmniej 4 kraje”;
2) w art. 1 w lit b, w pkt 1a po wyrazie „sportowych” dodaje siê wyraz „osób”;
3) w art. 1 w lit. b, w pkt 1a skreœla siê wyrazy „, pod warunkiem, ¿e w danej konkurencji startowa³o co

najmniej 4 zespo³y albo 6 zawodników reprezentuj¹cych co najmniej 4 kraje”;
4) w art. 1:

a) w lit d, w ust. 5 i 6 wyrazy „ust. 1, 1a, 2 albo 2a” zastêpuje siê wyrazami „ust. 1, 1a albo 2”,
b) w lit e, w ust. 11 wyrazy „ust. 1, 1a, 2 lub 2a” zastêpuje siê wyrazami „ust. 1, 1a lub 2”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o kulturze fizy-
cznej i uchwali³ do niej 4 poprawki.

W poprawkach nr 1 i 3 Senat uzna³ za konieczne poszerzenie katalogu osób uprawnionych do œwiad-
czenia pieniê¿nego za zdobycie medalu na zawodach sportowych rangi igrzysk paraolimpijskich (odby-
waj¹cych siê przed 1992 r.) i na zawodach sportowych rangi igrzysk g³uchych (odbywaj¹cych siê przed
2001 r.). W ocenie Senatu prawo do œwiadczenia powinno przys³ugiwaæ wszystkim medalistom tych za-
wodów, bez wzglêdu na liczbê zawodników lub zespo³ów startuj¹cych w danej konkurencji.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter porz¹dkuj¹cy. Poprawka nr 2 ma na celu ujednolicenie terminolo-
gii ustawy. Poprawka nr 4 zmierza do usuniêcia zbêdnych odes³añ. Przepis art. 23b ust. 2a zawiera jedy-
nie delegacjê dla w³aœciwego ministra do wydania rozporz¹dzenia, a nie okreœla warunków, których
spe³nienie uprawnia do otrzymania œwiadczenia, a tym bardziej nie okreœla samego œwiadczenia.

18. posiedzenie Senatu w dniach 24 i 25 wrzeœnia 2008 r.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 wrzeœnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 wrzeœnia 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1 w zdaniu wstêpnym po wyrazach „w ust. 1” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ oz-

nacza siê jako lit. b i dodaje siê lit. a w brzmieniu:
„a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) szczepieñ ochronnych lub badañ rozpoznawczych,”,”;
2) w art. 1 w pkt 3, w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „zak³adami leczniczymi dla zwierz¹t” zastêpuje siê wyrazami

„podmiotem prowadz¹cym zak³ad leczniczy dla zwierz¹t”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o Inspekcji We-
terynaryjnej i uchwali³ do niej 2 poprawki.

Wprowadzaj¹c poprawkê nr 1 Senat uzna³ za wskazane wyeliminowanie w¹tpliwoœci interpretacyj-
nych, jakie mog³yby powstaæ w zwi¹zku z pos³u¿eniem siê odmiennym sformu³owaniem na okreœlenie
analogicznych czynnoœci Inspekcji Weterynaryjnej. W ustawie nowelizowanej, w dodawanym do art. 16
ust. 1 pkt 1a, u¿yto okreœlenia „ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze”, natomiast w ustawie
nowelizuj¹cej zastosowano formu³ê „szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze”. Senat uzna³ tê
ostatni¹ za prawid³ow¹.

Poprawka nr 2 precyzuje okreœlenie podmiotu, z którym powiatowy lekarz weterynarii bêdzie zawiera³
umowê o wykonywanie czynnoœci Inspekcji Weterynaryjnej. W ocenie Senatu zasadnym jest wyraŸne wska-
zanie, i¿ bêdzie to podmiot prowadz¹cy zak³ad leczniczy dla zwierz¹t, a nie zak³ad leczniczy dla zwierz¹t.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 wrzeœnia 2008 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach morskich

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 wrzeœnia 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o izbach morskich, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 wrzeœnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zak³adowych budynków miesz-
kalnych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 wrzeœnia 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zak³adowych budynków mieszkalnych przez przedsiêbior-
stwa pañstwowe, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 wrzeœnia 2008 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

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 transporcie drogowym.

Jednoczeœnieupowa¿niasenatoraHenrykaWoŸniakadoreprezentowaniaSenatuwpracachnadprojektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Art. 1.

W ustawie z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z póŸn.
zm.1)) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 5 w ust. 3 zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:

„3. Przedsiêbiorcy udziela siê licencji, z zastrze¿eniem art. 6 i art. 6a, je¿eli:”;
2) w art. 6:

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. c i d otrzymuj¹ brzmienie:
„c) posiadaj¹ zaœwiadczenie o ukoñczeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówk¹,

potwierdzonego zdanym egzaminem,
d) spe³niaj¹ wymagania okreœlone w art. 39a ust. 1 pkt 1 - 4 oraz posiadaj¹ od co najmniej 3 lat

prawo jazdy wymaganej kategorii.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.Licencja, o której mowa w ust. 1, udzielana jest na jeden z okreœlonych obszarów obejmuj¹cy:
1) gminê;
2) gminy s¹siaduj¹ce - po uprzednim zawarciu przez nie porozumienia;
3) miasto sto³eczne Warszawê.”,

c) uchyla siê ust. 6 i 7;
3) po art. 6 dodaje siê art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a. Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym
niebêd¹cym taksówk¹ udziela siê przedsiêbiorcy, je¿eli:
1) spe³nia wymagania okreœlone w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 5;
2) zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiêbiorca osobiœcie wykonuj¹cy przewozy:

a) spe³niaj¹ wymagania okreœlone w przepisach prawa o ruchu drogowym,
b) nie byli skazani za przestêpstwa, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4, za przestêpstwa prze-

ciwko ¿yciu i zdrowiu oraz przeciwko wolnoœci seksualnej i obyczajnoœci,
c) spe³niaj¹ wymagania okreœlone w art. 39a ust. 1 pkt 1 - 4 oraz posiadaj¹ od co najmniej 3 lat

prawo jazdy wymaganej kategorii.”;

1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381.



4) w art. 8:
a) w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) oœwiadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spe³niaj¹cych warunki, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 4, w art. 6 ust. 1 pkt 2 lub w art. 6a pkt 2;”,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)w ust. 3 pkt 4 i 6 - gdy wniosek dotyczy licencji na wykonywanie transportu drogowego taksów-

k¹ albo licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobo-
wym niebêd¹cym taksówk¹;”;

5) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.W razie niespe³nienia przez przedsiêbiorcê warunków, o których mowa w art. 5, w art. 6 lub w art. 6a,

odmawia siê udzielenia licencji.”;
6) w art. 18 uchyla siê ust. 5;
7) w art. 87 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca taksówki i samo-
chodu osobowego niebêd¹cego taksówk¹ jest obowi¹zany mieæ przy sobie i okazaæ na ¿¹danie or-
ganów uprawnionych do kontroli wypis z licencji.”;

8) w za³¹czniku do ustawy:
a) lp. 1.1 otrzymuje brzmienie:

1.1 Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji z wy³¹czeniem taksówek i samochodów
osobowych niebêd¹cych taksówkami

8.000

b) lp. 1.3 otrzymuje brzmienie:

1.3. Wykonywanie transportu drogowego taksówk¹ lub samochodem osobowym niebêd¹cym taksówk¹ bez
licencji

3.000

Art. 2.

1. Osoby wykonuj¹ce transport drogowy taksówk¹ na podstawie przepisów dotychczasowych zacho-
wuj¹ swoje uprawnienia po wejœciu w ¿ycie niniejszej ustawy.

2. Licencje na wykonywanie transportu drogowego wydane na podstawie przepisów dotychczasowych
zachowuj¹ wa¿noœæ przez okres 24 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia.
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UZASADNIENIE

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie drogowym dotyczy zmiany za-
sad wykonywania transportu drogowego taksówkami oraz samochodami osobowymi niebêd¹cymi tak-
sówkami. Zmiany zmierzaj¹ do ujednolicenia warunków wykonywania przewozów tymi œrodkami trans-
portu.

Przepisyustawyo transporciedrogowymrozró¿niaj¹wzakresieprzewozuosóbsamochodemosobowym:
a)przewóz taksówk¹,
b)przewozy samochodami osobowymi niebêd¹cymi taksówkami.

Obydwa rodzaje przewozów odbywaj¹ siê pojazdami osobowymi, przy czym warunki uzyskania licencji
na wykonywanie transportu drogowego s¹ odmienne.

Licencja na taksówkê udzielana jest na okreœlony pojazd i obszar. Oznacza to, ¿e liczba licencji na tak-
sówkê musi odpowiadaæ liczbie pojazdów zg³oszonych we wniosku przez przedsiêbiorcê.

W przypadku przewozów samochodami osobowymi niebêd¹cymi taksówkami przedsiêbiorca otrzy-
muje jedn¹ licencjê na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym
oraz wypisy z licencji odpowiadaj¹ce liczbie zg³oszonych pojazdów.

Zró¿nicowanie warunków przy ubieganiu siê o licencje, a tak¿e kwestie dotycz¹ce wyposa¿enia pojaz-
dów w urz¹dzenia techniczne zwi¹zane z okreœleniem odleg³oœci przewozu i sposobu naliczania nale¿no-
œci za przewóz osób oraz oznakowania na zewn¹trz tych pojazdów samochodowych, sta³y siê powodem
konfliktu miêdzy taksówkarzami i przewoŸnikami okazjonalnymi.

Sformu³owany zosta³ tak¿e zarzut dotycz¹cy naruszenia konstytucyjnej zasady swobody i wolnoœci
dzia³alnoœci gospodarczej, poprzez wprowadzenie w art. 18 ust. 5 ustawy ograniczeñ (zakazów) dla prze-
woŸników prowadz¹cych przewozy samochodami osobowymi niebêd¹cymi taksówkami.

Wnioskowanoponadtooodst¹pienieod limitowaniaprzez radygmin iloœci taksóweknaobszarzegminy.
Proponowane zmiany czyni¹ zadoœæ tym postulatom.
Uznano za niezbêdne, aby przedsiêbiorca lub zatrudnieni przez niego kierowcy, oprócz posiadania za-

œwiadczenia o ukoñczeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówk¹ (potwierdzonego zda-
nym egzaminem) wykazali siê równie¿ co najmniej 3-letni¹ praktyk¹ posiadania stosownego prawa jaz-
dy. Przyczyni siê to do wzrostu bezpieczeñstwa przewo¿onych osób.

Proponowana nowelizacja zmierza do ustalenia jednolitych kryteriów, po spe³nieniu których udzielo-
na jest licencja na transport drogowy osób taksówk¹ i transport osób samochodem osobowym.

Ujednolicono system licencjonowania transportu drogowego osób taksówk¹ i transportu drogowego
samochodem osobowym - licencja i wypisy bêd¹ udzielone na ka¿dy pojazd.

Projekt ustawy nie jest objêty prawem Unii Europejskiej.
Wejœcie w ¿ycie ustawy nie spowoduje wydatków ze strony bud¿etu pañstwa oraz nie wp³ynie na do-

chody jednostek samorz¹du terytorialnego.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 wrzeœnia 2008 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju s¹dów powszechnych

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 – Prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych.

Jednoczeœnieupowa¿niasenatoraLeonaKieresadoreprezentowaniaSenatuwpracachnadprojektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych

Art. 1.

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070,
z póŸn. zm.1)) w art. 80 § 2f i 2g otrzymuj¹ brzmienie:

„§ 2f. Sêdzia, którego dotyczy postêpowanie, ma prawo wgl¹du do dokumentów, które zosta³y za³¹czo-
ne do wniosku. Jednak prokurator, kieruj¹c wniosek do s¹du dyscyplinarnego, mo¿e zastrzec, ¿e doku-
menty te lub ich czêœæ nie mog¹ byæ sêdziemu udostêpnione z uwagi na dobro postêpowania przygoto-
wawczego.

§ 2g. Je¿eli prokurator z³o¿y³ zastrze¿enie, o którym mowa w § 2f, przewodnicz¹cy s¹du dyscyplinarne-
go niezw³ocznie kieruje sprawê na posiedzenie. S¹d dyscyplinarny mo¿e odmówiæ sêdziemu wgl¹du do
dokumentów do³¹czonych do wniosku.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802

i Nr 240, poz. 2052, z2003 r.Nr188,poz. 1838 iNr228,poz. 2256, z2004 r.Nr34,poz. 304,Nr130,poz. 1376,Nr185,poz. 1907 i Nr 273,
poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99,
poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976 i Nr 230, poz. 1698 oraz z 2008 r. Nr 41, poz. 251.



UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2007 r. (sygn. akt K 39/07), stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ: art.
80 § 2f i 2g, art. 80a § 1 i § 3, art. 80b § 1 i 3-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.; ost. zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 976), a tak¿e art. 1 pkt 30
ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 136, poz. 959).

Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji, orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego maj¹ moc powszechnie
obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne.

Sentencja orzeczenia zosta³a opublikowana w Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1698 (dzieñ publikacji wy-
roku – 11 grudnia 2007 r.). Pe³ny tekst orzeczenia wraz z uzasadnieniem zosta³ zamieszczony w OTK Z.U.
z 2007 r., Nr 10A, poz. 129.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci z Konstytucj¹:
(a) art. 80 § 2f i 2g ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, „w zakresie, w jakim wyklucza kon-

trolê s¹du nad wy³¹czeniem przez prokuratora udostêpnienia dokumentów sêdziemu poddanemu uchy-
leniu immunitetu”;

(b) art. 80a § 1 i 3, art. 80b § 1 i 3-4 ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych;
(c) art. 1 pkt 30 ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych in-

nych ustaw, „przez to, ¿e zosta³ uchwalony przez Sejm bez dochowania trybu wymaganego do jego wyda-
nia”.

2.2. Trybuna³ rozpatrywa³ przepisy dotycz¹ce immunitetu sêdziego. Kontroli zosta³y poddane:
(a) wprowadzenie przyspieszonego i uproszczonego trybu postêpowania przy rozpoznawaniu wniosku

o uchylenie immunitetu (przez ograniczenie niektórych gwarancji proceduralnych), w sprawach o zbro-
dnie lub umyœlne wystêpki zagro¿one kar¹ pozbawienia wolnoœci, której górna granica wynosi³a co naj-
mniej 8 lat;

(b) zasady dostêpnoœci materia³ów sprawy immunitetowej – w ramach „zwyk³ego” trybu postêpowania
immunitetowego – dla sêdziego, któremu immunitet mia³ zostaæ uchylony (przepisy przewidywa³y mo¿li-
woœæ zastrze¿enia przez prokuratora, i¿ materia³y za³¹czone do wniosku dotycz¹cego immunitetu nie bê-
d¹ udostêpnione osobie, do której siê odnosz¹, przy czym stanowisko prokuratora w tym wzglêdzie jest
wi¹¿¹ce tak¿e dla s¹du dyscyplinarnego);

(c) przepisy ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych innych
ustaw, wprowadzaj¹ce wymienione powy¿ej zmiany (by³y to zarzuty o charakterze proceduralnym, obej-
muj¹ce zastrze¿enia co do trybu uchwalenia zmian).

Trybuna³ Konstytucyjny sformu³owa³ w stosunku do zaskar¿onych przepisów zarzuty dwojakiego ro-
dzaju: formalne (wady procedury ustawodawczej) oraz materialne (niezgodnoœæ treœci ustawy z konsty-
tucj¹).

2.3. Zarzuty proceduralne dotycz¹ ustawy zmieniaj¹cej ustawê – Prawo o ustroju s¹dów powsze-
chnych, w zakresie, w jakim obejmuje ona procedurê podejmowania uchwa³y o uchylenie immunite-
tu sêdziowskiego. W ramach tej procedury w¹tpliwoœci wzbudzi³y dodane do art. 80 dwa przepisy,
ujête w § 2f i 2g (dotycz¹ce wy³¹czenia mo¿liwoœci wgl¹du zainteresowanego do dokumentów uzasa-
dniaj¹cych wniosek o uchylenie immunitetu). Po drugie, kontroli konstytucyjnoœci zosta³y poddane
wprowadzone do pierwotnego projektu w czasie prac w komisji sejmowej po pierwszym czytaniu – art.
80a, 80b, 80c ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, normuj¹ce uproszczony i „przyspie-
szony” 24-godzinny tryb uchylania immunitetu, w przypadku najciê¿szych przestêpstw. Przepisy te
zaskar¿ono ze wzglêdu na: przyspieszony termin (24-godzinny) rozpoznania wniosku, natychmiasto-
w¹ wykonalnoœæ uchwa³y mimo wniesienia za¿alenia; dopuszczenie rozpatrzenia sprawy bez ucze-
stnictwa obwinionego sêdziego, tylko przy obecnoœci prokuratora i rzecznika dyscyplinarnego; nakaz
„odpowiedniego” stosowania art. 80a i 80b do postêpowania o zezwolenie na tymczasowe aresztowa-
nie sêdziego, wobec którego wydano uchwa³ê zezwalaj¹c¹ na poci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci kar-
nej (art. 80c).

Wady procedury polega³y na pominiêciu w trakcie prac legislacyjnych obligatoryjnych konsultacji
poprawek wnoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych
z Krajow¹ Rad¹ S¹downictwa. Jak stwierdzi³ Trybuna³: „Ocena, czy uczyniono zadoœæ wymogowi zajê-
cia przez upowa¿nione podmioty stanowiska w postêpowaniu ustawodawczym, musi byæ dokonywana
na tle przebiegu konkretnych prac ustawodawczych. Niemniej wskazaæ mo¿na pewne kryteria, którymi
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Trybuna³ Konstytucyjny zawsze powinien siê kierowaæ przy dokonywaniu tej oceny. […] ››dopóki pro-
jekt jest wynikiem wykonania tych samych za³o¿eñ, dopóty nie musi po wprowadzeniu doñ poprawek
i uzupe³nieñ byæ kierowany ponownie do odpowiednich w³adz statutowych zwi¹zku‹‹. Z tego punktu wi-
dzenia znaczenie zasadnicze ma odró¿nienie szerokoœci i g³êbokoœci zg³aszanych poprawek. Koniecz-
noœæ ponownego zasiêgania stanowiska w zasadzie nie zachodzi, je¿eli zg³oszone poprawki pozostaj¹
w ramach tego samego przedmiotu regulacji, którego dotyczy³ projekt i do którego upowa¿niony pod-
miot odniós³ siê lub móg³ siê odnieœæ w pierwszej swojej opinii. Pomijaj¹c sytuacje, w których poprawki
doprowadzi³yby do zupe³nej zmiany za³o¿eñ projektu, nale¿y przyj¹æ, ¿e ocena, a nastêpnie przyjêcie
b¹dŸ – ewentualnie – przekszta³cenie treœci zawartych w projekcie ustawy jest istot¹ postêpowania
ustawodawczego. Skoro zaœ przekszta³canie to jest dokonywane ze œwiadomoœci¹, jaki jest pogl¹d up-
rawnionego do opiniowania podmiotu na regulowan¹ materiê, to nie ma podstaw, by ograniczaæ swobo-
dê ustawodawcy ostatecznego kszta³towania treœci ustawy. G³êbokoœæ ingerencji w rozwi¹zania propo-
nowane w projekcie jest spraw¹ ustawodawcy, tak samo zreszt¹ jak w dalszym etapie postêpowania
ustawodawczego […]. Odmiennie przedstawia siê sytuacja, gdy poprawki do projektu ustawy wnoszo-
ne w toku prac sejmowych dotycz¹ materii, które w ogóle nie by³y regulowane w projekcie, a wiêc mate-
rii wykraczaj¹cych poza szerokoœæ regulacji zawartych w projekcie. Nawet jeœli treœæ poselskiej popraw-
ki zosta³a – jak w niniejszej sprawie – inkorporowana do projektu rz¹dowego i uznana za jego czêœæ
przez stronê rz¹dow¹, to nie mo¿e przes³aniaæ okolicznoœci, ¿e konkretna nowoœæ normatywna musi
byæ w tym wypadku objêta konsultacj¹ z opiniodawcami, których udzia³ jest obligatoryjny, czy to z mo-
cy tylko art. 2 w zwi¹zku z art. 7, czy z mocy art. 186 w zwi¹zku z art. 7 Konstytucji. [Poprawka] polega-
j¹ca na wprowadzeniu szczególnego drastycznie ograniczaj¹cego co do szybkoœci rozpoznania i co do
gwarancji proceduralnych towarzysz¹cych rozpoznaniu wniosku o uchylenie immunitetu, dotyczy
zmiany przedmiotu i trwa³oœci gwarancji towarzysz¹cych immunitetowi. Oznacza wprowadzenie obok
normalnej procedury immunitetowej – procedury odrêbnej, szczególnej, charakteryzuj¹cej siê zao-
strzonymi rygorami, u³atwiaj¹cymi podjêcie samej decyzji o wszczêciu postêpowania o uchylenie im-
munitetu i jego przeprowadzenie. Przedmiotem poprawki by³y kwestie g³êboko wkraczaj¹ce w materiê
immunitetu, jego zakres, gwarancje i efektywnoœæ, kwestie, które w ogóle nie by³y regulowane w projek-
cie pierwotnym. Tym samym zakres immunitetu, jako sfery chronionej konstytucyjnie, na skutek
wprowadzenia poprawki zosta³ ograniczony. W tej sytuacji g³êbokoœæ dokonanych zmian, w zakresie
procedury i trybu uchylania immunitetu, doprowadzi³a do ograniczenia sfery chronionej konstytucyj-
nie. Ze wzglêdu na zakres zmian poprawki podlega³y wiêc obowi¹zkowi opiniowania. Wprowadzenie po-
prawki oznacza³o rozszerzenie mo¿liwoœci wkroczenia w materiê immunitetu, a wiêc instytucji wynika-
j¹cej z art. 181 Konstytucji, której ramy zakreœla sama Konstytucja. Przesuniêcie granic (zwê¿enie im-
munitetu) jest to¿same z ograniczeniem przestrzeni objêtej immunitetem. Wszelkie zatem postêpowa-
nia o uchylenie immunitetu s¹ postêpowaniami ograniczaj¹cymi gwarancyjn¹ instytucjê konstytucyj-
n¹. Wprowadzenie ograniczeñ dotycz¹cych norm gwarancyjnych wymaga szczególnej pieczo³owitoœci
proceduralnej, dobitniejszej jeszcze, jeœli chodzi o gwarancje instytucji (jak immunitet) znajduj¹cych
swe zasadnicze normowanie w Konstytucji. W tej sytuacji rozszerzenie zakresu postêpowania o uchyle-
nie immunitetu o postêpowanie szczególne, uproszczone i przyspieszone, niewystêpuj¹ce w pierwot-
nym, konsultowanym projekcie nowelizacji, oznacza wprowadzenie poprawki, która z uwagi na sw¹
treœæ – stanowi novum i z tej przyczyny wymaga opinii podmiotów uprawnionych do wydawania opinii
w procesie legislacyjnym; przepisy postêpowania legislacyjnego formu³uj¹ obowi¹zek zasiêgniêcia ta-
kiej opinii przez organy legislacyjne. […]

Zakres obowi¹zku zasiêgania opinii, a zw³aszcza skutki naruszenia tego obowi¹zku nale¿y oceniaæ
tak¿e na tle ogólnego charakteru regulowanej materii i zakresu regulacyjnej swobody, danej ustawodaw-
cy przez Konstytucjê czy prawo miêdzynarodowe. Oprócz materii, które – niejako z natury rzeczy – pozo-
stawiane s¹ politycznej swobodzie regulowania ustawowego (dotyczy to w szczególnoœci materii socjal-
nych i gospodarczych, regulowanych w oparciu o okreœlon¹ polityczn¹ wizjê rozwoju spo³ecznego), ist-
niej¹ materie, w których Konstytucja wyznacza ustawodawcy znacznie ciaœniejsze ramy jego regulacyj-
nej swobody, a niemal ka¿da regulacja ustawowa wymaga starannej oceny z punktu widzenia dopusz-
czalnoœci jej ustanowienia i zawartych w niej treœci. Odnosi siê to w pierwszym rzêdzie do normowania
»klasycznych« (osobistych i politycznych) praw cz³owieka i obywatela, bo za³o¿eniem konstytucyjnym jest
tu pozostawienie jednostce maksymalnej swobody, a wszelkie regulacje ograniczaj¹ce te prawa i wolno-
œci musz¹ odpowiadaæ szczególnym wymaganiom, ustanowionym zw³aszcza w art. 31 Konstytucji. Doty-
czy to równie¿ instytucji gwarantuj¹cych wspomniane prawa – takich jak szeroko rozumiane prawo do
s¹du, tak¿e w wymiarze instytucjonalnym, tj. zapewniaj¹cym niezale¿noœæ s¹dów i niezawis³oœæ sêdziów.
Do takich instytucji nale¿y immunitet sêdziowski.

Okolicznoœci te powoduj¹, ¿e materia oceniana w niniejszej sprawie wymaga szczególnie starannego
przestrzegania gwarancji w³aœciwej procedury. Rzutuje to te¿ na procedurê dochodzenia tych regulacji
do skutku i we wszystkich wypadkach, gdy prawo wymaga zasiêgniêcia opinii podmiotów zewnêtrznych,
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brak takiej opinii mo¿na uwa¿aæ za powa¿ne naruszenie trybu postêpowania, bo uniemo¿liwia to parla-
mentowi podjêcie decyzji w oparciu o te wszystkie elementy, którymi musi on dysponowaæ. Je¿eli zaœ tre-
œci¹ ustawy mia³oby byæ wprowadzenie do systemu prawa regulacji wkraczaj¹cej w dziedziny traktowane
przez Konstytucjê jako szczególnie niedostêpne dla ustawodawcy, to takiemu naruszeniu procedury
mo¿na i nale¿y przypisywaæ skutki powa¿niejsze ni¿ w innych sytuacjach.

Trybuna³ Konstytucyjny jest zdania, ¿e do wskazanych wy¿ej dziedzin nale¿¹ te¿ sprawy niezawis-
³oœci sêdziów i niezale¿noœci s¹dów. […] regulacje ustawodawcze wkraczaj¹ce w tê dziedzinê s¹ dopu-
szczalne, ale tylko wyj¹tkowo, w niezbêdnym zakresie i w celu ochrony powagi, autorytetu i odrêbno-
œci trzeciej w³adzy. Skrupulatne przestrzeganie wszelkich regu³ i wymagañ proceduralnych ma tu
wiêc znaczenie szczególne, bo traktowaæ je nale¿y jako jedn¹ z gwarancji, aby ustawodawca nie posu-
n¹³ siê za daleko.”

2.4. Trybuna³ Konstytucyjny ostatecznie orzek³, ¿e szczególny splot czynników materialnych (treœcio-
wa odrêbnoœæ regulacji przyjêtej w art. 80a-80b wobec zakresu pierwotnie proponowanej nowelizacji
ustawy), proceduralnych (wykroczenie treœci art. 80a-80c poza dopuszczalny zakres poprawek niewy-
magaj¹cych oddzielnego opiniowania, którego obowi¹zek wynika z samej Konstytucji) oraz konstytucyj-
nych (szczególnoœæ materii dotycz¹cej niezawis³oœci sêdziowskiej, konstytucyjna geneza kompetencji
opiniodawczych organu, którego opinii nie zasiêgniêto) nie pozwala na uznanie, ¿e konstytucyjnie dopu-
szczalne by³o pominiêcie opiniodawczych uprawnieñ Krajowej Rady S¹downictwa przy wprowadzaniu do
tekstu ustawy uzupe³nienia obejmuj¹cego art. 80a-80c. Podsumowuj¹c, Trybuna³ stwierdzi³ naruszenie
– w stosunku do art. 1 pkt 30 ustawy zmieniaj¹cej (art. 80a-80c) – prawa Krajowej Rady S¹downictwa do
z³o¿enia opinii w trakcie procesu legislacyjnego w Sejmie.

2.5. Trybuna³ Konstytucyjny wyrazi³ pogl¹d, ¿e o ile mo¿na zaaprobowaæ dopuszczalnoœæ wniosku
o wykluczenie jawnoœci materia³ów i ich udostêpniania osobie pozbawianej immunitetu sêdziowskiego,
o tyle ani skala zjawiska, ani wzgl¹d na cel postêpowania immunitetowego nie przemawia za uczynieniem
zastrze¿enia prokuratora o tajnoœci tych¿e materia³ów wi¹¿¹cym tak¿e dla s¹du dyscyplinarnego.

Zdaniem s¹du konstytucyjnego: „Na tle kontrolowanego przepisu prokurator wprawdzie informuje
o wszystkim s¹d, jednak zastrzega niejawnoœæ wobec zainteresowanego. Nie daje zarazem s¹dowi
mo¿liwoœci zmiany swego zastrze¿enia, i to nawet wtedy, gdy s¹d bêdzie mia³ stanowisko odmienne
wobec potrzeby czy celowoœci utrzymania takiego zastrze¿enia. I w tym w³aœnie zakresie Trybuna³
Konstytucyjny widzi g³ówne zagro¿enie dla wskazanych we wniosku wzorców konstytucyjnych [art.
42 i art. 45 Konstytucji]. Mianowicie przyjêta w kontrolowanym przepisie konstrukcja zmienia postê-
powanie s¹dowe (postêpowanie immunitetowe jest postêpowaniem s¹dowym) w postêpowanie inkwi-
zycyjne, i to z wyznaczeniem prokuratorowi wiod¹cej roli, tak¿e w porównaniu z kompetencjami s¹du
(a nie tylko z pozycj¹ zainteresowanego). W tym zakresie problem stanowi wprowadzenie w zaskar¿o-
nej ustawie ograniczeñ nie tylko, jeœli chodzi o osobê, wobec której prowadzi siê postêpowanie, ale
i jeœli chodzi o oceniaj¹cy to s¹d.

[…] bezwzglêdne zwi¹zanie s¹du dyscyplinarnego wnioskami prokuratora (w kwestii udostêpniania
materia³u towarzysz¹cego wnioskowi osobie, której wniosek dotyczy) powoduje, ¿e s¹d dyscyplinarny
staje siê automatem legitymizuj¹cym decyzjê prokuratora, co nie daje siê pogodziæ z ide¹ niezale¿noœci
s¹du jako w³adzy (w sensie konstytucyjnym). S¹d jest w rozwa¿anym zakresie sprowadzony do roli egze-
kutora decyzji prokuratora, co k³óci siê z gwarancyjn¹ i legitymizacyjn¹ rol¹ s¹du (art. 45 w zwi¹zku z art.
181 Konstytucji) i co nawet mo¿e byæ kwestionowane z punktu widzenia zasady, i¿ w³adza s¹downicza
jest w³adz¹ oddzielon¹ od innych w³adz (art. 10 Konstytucji). Nastêpuje tu bowiem ograniczenie w³adz-
twa s¹du (dotycz¹cego jednego z aspektów postêpowania w sprawie ograniczenia konstytucyjnej zasady
nietykalnoœci sêdziego) moc¹ decyzji prokuratora. Gwarancje konstytucyjne zawarte w art. 45 i art. 181
Konstytucji towarzysz¹ postêpowaniu immunitetowemu przez sam fakt, i¿ toczy siê ono, i to z mocy Kon-
stytucji, przed s¹dem, a wiêc organem niezale¿nym, niezwi¹zanym w swej orzeczniczej dzia³alnoœci przez
inne w³adze. Niezale¿nie od tego, ¿e postêpowanie to ma na celu ‹‹wydanie sêdziego››, a wiêc ¿e po zakoñ-
czeniu postêpowania immunitetowego sêdzia bêdzie korzysta³ z wszelkich gwarancji procesowych, s³u-
¿¹cych ka¿demu w postêpowaniu karnym, konieczne jest, aby postêpowanie immunitetowe odpowiada-
³o standardom w³aœciwym dla rzetelnego postêpowania s¹dowego, a to wi¹¿e siê z utrzymaniem w³aœci-
wej pozycji s¹du wobec prokuratora. Je¿eli bowiem jakieœ postêpowanie toczy siê przed s¹dem dzia³a-
j¹cym jako ››s¹d‹‹, to nie jest dopuszczalne czynienie z s¹du egzekutora decyzji podejmowanych przez pro-
kuratora, gdy¿ nie jest dopuszczalne wprowadzenie na tym odcinku – gdzie s¹d powinien wystêpowaæ
w swej orzeczniczej roli – zale¿noœci s¹du od prokuratury. […]

Na tle art. 80 § 2g s¹d dyscyplinarny jest pozbawiony mo¿liwoœci oceny zasadnoœci wniosku proku-
ratora. W konsekwencji jednak ogranicza siê tu mo¿liwoœci s¹dowej oceny, czy podejrzenie pope³nie-
nie przestêpstwa jest ››dostatecznie‹‹ uzasadnione, skoro ewentualne wys³uchanie osoby pozbawia-
nej immunitetu odbywa siê w sytuacji nieznajomoœci przez ni¹ materia³ów, które uzasadniaj¹ posta-
wienie wobec niej wniosku. G³ówne zatem zastrze¿enie co do naruszenia wskazanych wzorców kon-
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stytucyjnych (tak¿e art. 42 ust. 2, nie tylko art. 45 i art. 181 Konstytucji) przez zaskar¿one przepisy
dotyczy nie samego zastrze¿enia prokuratora, ani obowi¹zywania tego zastrze¿enia wobec sêdziego
pozbawianego immunitetu, lecz uczynienia rozwa¿anego zastrze¿enia wi¹¿¹cym wobec orzekaj¹cego
s¹du dyscyplinarnego i wykluczenia w tym zakresie jego oceny otrzymanego wniosku. Niezale¿nie za-
tem od powo³anych we wniosku wzorców konstytucyjnych wystêpuje tak¿e problem relacji s¹d – pro-
kuratura, co jest jednym z elementów oceny dokonywanej z punktu widzenia art. 10 Konstytucji.
Przyjête w kontrolowanych normach rozwi¹zanie jest ekscesywne i nieproporcjonalne. Je¿eli bowiem
utajnienie wobec zainteresowanego materia³ów towarzysz¹cych wnioskowi mo¿e byæ niezbêdne
z punktu widzenia postêpowania przygotowawczego, to przecie¿ nie wymaga to wykluczenia badania
przez s¹d zasadnoœci tego zastrze¿enia prokuratora. Natomiast zwi¹zanie s¹du (dyscyplinarnego) za-
strze¿eniem prokuratora k³óci siê z modelem postêpowania s¹dowego, gdy¿ s¹d, z racji konstytucyj-
nego modelu podzia³u w³adz, ma pozycjê arbitra tak¿e wobec prokuratora, jeœli wystêpuje on w postê-
powaniu s¹dowym.”

2.6. Zgodnie z art. 181 zd. 1 Konstytucji, poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci, a tak¿e pozba-
wienie go wolnoœci (to pojêcie obejmuje zarówno zatrzymanie, jak i tymczasowe aresztowanie) mo¿e na-
st¹piæ tylko za „uprzedni¹ zgod¹ s¹du”. Bez zgody pozbawienie wolnoœci (zatrzymanie, tymczasowe are-
sztowanie) jest mo¿liwe jedynie w wypadku ujêcia na gor¹cym uczynku i to tylko wtedy, gdy dodatkowo
wymaga tego niezbêdnoœæ zapewnienia prawid³owego postêpowania (zdanie drugie w art. 181) oraz gdy
uczyni siê zadoœæ normie gwarancyjnej przewidzianej w zdaniu trzecim. W ka¿dym wypadku zatrzyma-
nia lub tymczasowego aresztowania – w warunkach odpowiadaj¹cych sytuacji z art. 181 zdanie drugie
Konstytucji, po to, aby w sprawie mog³o siê toczyæ normalne postêpowanie wykraczaj¹ce poza „czynno-
œci niecierpi¹ce zw³oki” – tak¿e trzeba uzyskaæ zgodê s¹du, jednak¿e nastêpowaæ to musi ex post pozba-
wienia wolnoœci, co wszak samo w sobie wymaga zgody na uchylenie immunitetu w celu poci¹gniêcia
do odpowiedzialnoœci karnej.

„Zgoda s¹du” akcentuje definitywnoœæ pogl¹du i udzielenia przyzwolenia. Ustrojodawca wymaga
niebudz¹cej w¹tpliwoœci co do treœci i znaczenia wypowiedzi s¹du: ma on „wyraziæ zgodê”. Nie mo¿-
na uznaæ, ¿e zgodne z art. 181 Konstytucji jest tymczasowe lub prowizoryczne udzielenie zgody
w sposób nieostateczny. A tak by³oby, gdyby przyj¹æ pogl¹d, i¿ ju¿ nieostateczne orzeczenie s¹du
dyscyplinarnego w kwestii immunitetowej powoduje uchylenie immunitetu. Ka¿de orzeczenie nieo-
stateczne mo¿e byæ w toku instancji zmienione, a zatem zgoda udzielona „nieostatecznie” nie jest
„wyra¿eniem zgody”. Problemem nie jest wiêc istnienie (w procedurach ró¿nego rodzaju, normowa-
nych w ustawach zwyk³ych) mo¿liwoœci wykonywania orzeczeñ nieostatecznych i konstytucyjnej
dopuszczalnoœci istnienia tego rodzaju instytucji. Problemem jest to, ¿e Konstytucja w art. 181
uchylenie immunitetu ³¹czy ze stanowcz¹ i definitywn¹ wypowiedzi¹ s¹du o „wyra¿eniu zgody”.
Tym samym brzmienie Konstytucji przes¹dza o roz³¹cznoœci udzielania zgody przez s¹d (art. 181
Konstytucji) i problemu proceduralnego wykonalnoœci orzeczeñ nieostatecznych, co jest przedmio-
tem normowania w ustawach zwyk³ych.

W konsekwencji – w przekonaniu Trybuna³u – art. 80a i art. 80b ustawy – Prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych wprowadzaj¹ce przyspieszony, nadzwyczajny tryb uchylania immunitetu sêdziowskiego,
niezale¿nie od wadliwoœci sposobu uchwalenia przepisów, s¹ – w zakwestionowanym zakresie – niezgod-
ne z art. 181 w zwi¹zku z art. 42 ust. 2, art. 45, art. 176 Konstytucji.

2.7. Trybuna³ Konstytucyjny wyjaœni³ w uzasadnieniu, ¿e: „Stwierdzenie niekonstytucyjnoœci art. 80 §
2f i 2g ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych ujête jest wedle formu³y zakresowej. Oznacza to, ¿e
niekonstytucyjnoœæ dotyczy tylko normy, która wyklucza kontrolê s¹du co do zasadnoœci zastrze¿enia
prokuratora, ¿e dokumenty, które zosta³y do³¹czone do wniosku o zezwolenie na poci¹gniêcie sêdziego do
odpowiedzialnoœci karnej (lub ich czêœæ), nie mog¹ byæ udostêpnione sêdziemu poddanemu procedurze
uchylania immunitetu. Dopuszczalne jest zatem, po pierwsze, sk³adanie przez prokuratora stosownego
wniosku, po drugie, ocena jego zasadnoœci przez s¹d dyscyplinarny.”

2.8. Wyrok wywo³uje skutki prawne z dniem publikacji (11 grudnia 2007 r.).

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2007
r., kieruj¹c siê brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, proponuje siê, aby zmiana
polega³a na stworzeniu podstawy prawnej dla s¹du dyscyplinarnego, który – stosownie do ustaleñ s¹du
konstytucyjnego – musi posiadaæ uprawnienie do oceny zasadnoœci zastrze¿enia prokuratora, ¿e doku-
menty za³¹czone do wniosku o uchylenie immunitetu sêdziego nie mog¹ byæ udostêpnione obwinionemu
sêdziemu z uwagi na dobro postêpowania przygotowawczego (zmiana art. 80 § 2f i 2g).

Dodane przez ustawê o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych art. 80a-80d utraci³y
moc obowi¹zuj¹c¹. Oznacza to, ¿e w ca³oœci zosta³a uchylona instytucja „24-godzinnego” uchylania immu-
nitetu sêdziego za najciê¿sze przestêpstwa. W tej materii interwencja ustawodawcy nie jest konieczna.
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4. Konsultacje

Projekt ustawy zosta³ skonsultowany z: Ministrem Sprawiedliwoœci, Prezesem S¹du Najwy¿szego, Sto-
warzyszeniem Sêdziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszeniem Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej.
W pracach senackich komisji bra³ udzia³ przedstawiciel Krajowej Rady S¹downictwa.

Stanowiska wymienionych podmiotów zosta³y czêœciowo uwzglêdnione.

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.

6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa nie jest objêta prawem Unii Europejskiej.
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podsekretarz stanu
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak . . . . . 68
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 68
podsekretarz stanu
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak . . . . . 68

Otwarcie dyskusji
senator Ryszard Bender . . . . . . . . 69
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . . 69

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o kulturze fizycznej

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Józef Bergier . . . . . . . . . . . . . 70
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Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Sportu i Turystyki

sekretarz stanu
Zbigniew Pacelt . . . . . . . . . . . . 70

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 71
sekretarz stanu
Zbigniew Pacelt . . . . . . . . . . . . 71

Otwarcie dyskusji
senator Andrzej Szewiñski . . . . . . . 71
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . . 72
senator Ma³gorzata Adamczak . . . . . 72
senator Piotr Wach. . . . . . . . . . . 73
senator Antoni Piechniczek . . . . . . 75
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 75
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . . 76

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-

stwie Sportu i Turystyki
sekretarz stanu
Zbigniew Pacelt . . . . . . . . . . . . 76

Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska

senator sprawozdawca
Piotr G³owski . . . . . . . . . . . . . 77
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 78

Otwarcie dyskusji
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 78

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 25 wrzeœnia)

Wznowienie posiedzenia
Punkt czternasty porz¹dku obrad: drugie czyta-
nie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie dro-
gowym
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Ustawodawczej oraz Komisji Gospo-
darki Narodowej

senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina. . . . . . . . . . . . 80

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 81
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina. . . . . . . . . . . . 81

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Infrastruktury

sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . 81

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 81
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . 81

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Skierowanie projektu ustawy do Komisji

Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki
Narodowej

Punkt jedenasty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o iz-
bach morskich
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodo-

wej
senator sprawozdawca
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 82

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . 84

Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-
stwie Infrastruktury

podsekretarz stanu
Anna Wypych-Namiotko . . . . . . . . 84

Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . 85
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 86
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 87
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 88

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o za-
sadach przekazywania zak³adowych budynków
mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe
Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 88

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ . . . . . . . . . . . . . 89

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury

podsekretarz stanu
Piotr Styczeñ . . . . . . . . . . . . . 89

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 89
podsekretarz stanu
Piotr Styczeñ . . . . . . . . . . . . . 89
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 89
podsekretarz stanu
Piotr Styczeñ . . . . . . . . . . . . . 90

Otwarcie dyskusji
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 90
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senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 90
senator Andrzej Owczarek . . . . . . . 91
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 91
senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . . 91
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 92
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 92

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-

sterstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu
Piotr Styczeñ . . . . . . . . . . . . . 92

Punkt trzynasty porz¹dku obrad: drugie czyta-
nie projektu ustawy o zmianie ustawy o transpor-
cie drogowym
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Ustawodawczej oraz Komisji Gospo-
darki Narodowej

senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . . 93

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 94
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . . 94
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 94
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . . 94

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Infrastruktury

sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . 94

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 95
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . 95
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 95
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . 95

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: drugie

czytanie projektu ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo o ruchu drogowym

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki
Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 96
Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 97
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 97

Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 97
senator Piotr Kaleta . . . . . . . . . . 97

Zamkniêcie dyskusji
Skierowanie projektu ustawy do Komisji

Ustawodawczej, Komisji Gospodarki
Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

Punkt szesnasty porz¹dku obrad: drugie czy-
tanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Leon Kieres . . . . . . . . . . . . . . 98

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 99
senator sprawozdawca
Leon Kieres . . . . . . . . . . . . . 100
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 100
senator sprawozdawca
Leon Kieres . . . . . . . . . . . . . 100

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . 100

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Zientarski. . . . . . . . 101
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 101

Zamkniêcie dyskusji
Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: in-

formacja Rady Ministrów o udziale Rze-
czypospolitej Polskiej w pracach Unii
Europejskiej w okresie styczeñ – czer-
wiec 2008 roku (podczas Prezydencji
s³oweñskiej)

podsekretarz stanu
w Urzêdzie Komitetu
Integracji Europejskiej
Piotr Serafin . . . . . . . . . . . . . 102

Zapytania i odpowiedzi
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 103
podsekretarz stanu
Piotr Serafin . . . . . . . . . . . . . 103
senator Ryszard Bender . . . . . . . 104
podsekretarz stanu
Piotr Serafin . . . . . . . . . . . . . 104
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . . 104
podsekretarz stanu
Piotr Serafin . . . . . . . . . . . . . 105
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . 105
podsekretarz stanu
Piotr Serafin . . . . . . . . . . . . . 106
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 107
podsekretarz stanu
Piotr Serafin . . . . . . . . . . . . . 107
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 108
podsekretarz stanu
Piotr Serafin . . . . . . . . . . . . . 109
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . 109
podsekretarz stanu
Piotr Serafin . . . . . . . . . . . . . 109
senator
W³odzimierz Cimoszewicz . . . . . . 110
podsekretarz stanu
Piotr Serafin . . . . . . . . . . . . . 111
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 111
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podsekretarz stanu
Piotr Serafin . . . . . . . . . . . . . 111
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 111
podsekretarz stanu
Piotr Serafin . . . . . . . . . . . . . 112
Otwarcie dyskusji
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 112
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 113
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . 114
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . 115
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . 116
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 117
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 117
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 118
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 118

Zamkniêcie dyskusji
podsekretarz stanu
Piotr Serafin . . . . . . . . . . . . . 118

Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o pomocy publicznej i restrukturyzacji
publicznych zak³adów opieki zdrowotnej

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca
Rafa³ Muchacki . . . . . . . . . . . 119

Zapytania i odpowiedzi
senator Waldemar Kraska . . . . . . 119
senator sprawozdawca
Rafa³ Muchacki . . . . . . . . . . . 119
senator Zbigniew Meres. . . . . . . . 119
senator sprawozdawca
Rafa³ Muchacki . . . . . . . . . . . 120

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Zdrowia

podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 120

Zapytania i odpowiedzi
senator Norbert Krajczy. . . . . . . . 120
podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 121
senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 121
podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 121
senator Waldemar Kraska . . . . . . 122
podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 122
senator Waldemar Kraska . . . . . . 123
podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 123
senator Waldemar Kraska . . . . . . 123
podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 123

Otwarcie dyskusji
senator Waldemar Kraska . . . . . . 123
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . 124
senator Norbert Krajczy. . . . . . . . 125
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 126

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad

Punkt osiemnasty porz¹dku obrad: zmia-
ny w sk³adzie komisji senackich

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 127

G³osowanie nr 1 . . . . . . . . . . . . . . 128
Podjêcie uchwa³y w sprawie zmian w sk³a-

dzie komisji senackich
Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . 128
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo o aktach stanu cywil-
nego oraz ustawy o op³acie skarbowej

Punkt drugi porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony

Œrodowiska
senator sprawozdawca
Micha³ Wojtczak . . . . . . . . . . . 128

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Wojciech Skurkiewicz . . . . . . . . 128

G³osowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . 130
G³osowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . 130
G³osowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . 130
G³osowanie nr 10 . . . . . . . . . . . . . 130
G³osowanie nr 11 . . . . . . . . . . . . . 130
G³osowanie nr 12 . . . . . . . . . . . . . 130
G³osowanie nr 13 . . . . . . . . . . . . . 130
G³osowanie nr 14 . . . . . . . . . . . . . 130
G³osowanie nr 15 . . . . . . . . . . . . . 130
G³osowanie nr 16 . . . . . . . . . . . . . 131
G³osowanie nr 17 . . . . . . . . . . . . . 131
G³osowanie nr 18 . . . . . . . . . . . . . 131
G³osowanie nr 19 . . . . . . . . . . . . . 131
G³osowanie nr 20 . . . . . . . . . . . . . 131
G³osowanie nr 21 . . . . . . . . . . . . . 131
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o ochronie przyrody oraz nie-
których innych ustaw

Punkt trzeci porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska

senator sprawozdawca
Micha³ Wojtczak . . . . . . . . . . . 131

G³osowanie nr 22 . . . . . . . . . . . . . 132
G³osowanie nr 23 . . . . . . . . . . . . . 132
G³osowanie nr 24 . . . . . . . . . . . . . 132
G³osowanie nr 25 . . . . . . . . . . . . . 132
G³osowanie nr 26 . . . . . . . . . . . . . 133
G³osowanie nr 27 . . . . . . . . . . . . . 133
G³osowanie nr 28 . . . . . . . . . . . . . 133
G³osowanie nr 29 . . . . . . . . . . . . . 133
G³osowanie nr 30 . . . . . . . . . . . . . 133
G³osowanie nr 31 . . . . . . . . . . . . . 133
G³osowanie nr 32 . . . . . . . . . . . . . 133
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G³osowanie nr 33 . . . . . . . . . . . . . 133
G³osowanie nr 34 . . . . . . . . . . . . . 134
G³osowanie nr 35 . . . . . . . . . . . . . 134
G³osowanie nr 36 . . . . . . . . . . . . . 134
G³osowanie nr 37 . . . . . . . . . . . . . 134
G³osowanie nr 38 . . . . . . . . . . . . . 134
G³osowanie nr 39 . . . . . . . . . . . . . 134
G³osowanie nr 40 . . . . . . . . . . . . . 134
G³osowanie nr 41 . . . . . . . . . . . . . 135
G³osowanie nr 42 . . . . . . . . . . . . . 135
G³osowanie nr 43 . . . . . . . . . . . . . 135
G³osowanie nr 44 . . . . . . . . . . . . . 135
G³osowanie nr 45 . . . . . . . . . . . . . 135
G³osowanie nr 46 . . . . . . . . . . . . . 135
G³osowanie nr 47 . . . . . . . . . . . . . 135
G³osowanie nr 48 . . . . . . . . . . . . . 136
G³osowanie nr 49 . . . . . . . . . . . . . 136
G³osowanie nr 50 . . . . . . . . . . . . . 136
G³osowanie nr 51 . . . . . . . . . . . . . 136
G³osowanie nr 52 . . . . . . . . . . . . . 136
G³osowanie nr 53 . . . . . . . . . . . . . 136
G³osowanie nr 54 . . . . . . . . . . . . . 136
G³osowanie nr 55 . . . . . . . . . . . . . 136
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o udo-

stêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochro-
nie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³y-
wania na œrodowisko

Punkt czwarty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . 137

G³osowanie nr 56 . . . . . . . . . . . . . 137
G³osowanie nr 57 . . . . . . . . . . . . . 137
G³osowanie nr 58 . . . . . . . . . . . . . 137
G³osowanie nr 59 . . . . . . . . . . . . . 137
G³osowanie nr 60 . . . . . . . . . . . . . 137
G³osowanie nr 61 . . . . . . . . . . . . . 138
G³osowanie nr 62 . . . . . . . . . . . . . 138
G³osowanie nr 63 . . . . . . . . . . . . . 138
G³osowanie nr 64 . . . . . . . . . . . . . 138
G³osowanie nr 65 . . . . . . . . . . . . . 138
G³osowanie nr 66 . . . . . . . . . . . . . 138
G³osowanie nr 67 . . . . . . . . . . . . . 138
G³osowanie nr 68 . . . . . . . . . . . . . 138
G³osowanie nr 69 . . . . . . . . . . . . . 139
G³osowanie nr 70 . . . . . . . . . . . . . 139
G³osowanie nr 71 . . . . . . . . . . . . . 139
G³osowanie nr 72 . . . . . . . . . . . . . 139
G³osowanie nr 73 . . . . . . . . . . . . . 139
G³osowanie nr 74 . . . . . . . . . . . . . 139
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o ewidencji ludnoœci i dowo-
dach osobistych oraz niektórych innych
ustaw

Punkt pi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 75 . . . . . . . . . . . . . 139

G³osowanie nr 76 . . . . . . . . . . . . . 140
G³osowanie nr 77 . . . . . . . . . . . . . 140
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o ochronie granicy pañstwo-
wej oraz niektórych innych ustaw

Punkt szósty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 78 . . . . . . . . . . . . . 140
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo bankowe
Punkt siódmy porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 79 . . . . . . . . . . . . . 140
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych

Punkt ósmy porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 80 . . . . . . . . . . . . . 140
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o pomocy publicznej i restruk-
turyzacji publicznych zak³adów opieki
zdrowotnej

Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 81 . . . . . . . . . . . . . 141
G³osowanie nr 82 . . . . . . . . . . . . . 141
G³osowanie nr 83 . . . . . . . . . . . . . 141
G³osowanie nr 84 . . . . . . . . . . . . . 141
G³osowanie nr 85 . . . . . . . . . . . . . 141
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o kulturze fizycznej
Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony

Œrodowiska
senator sprawozdawca
Piotr G³owski. . . . . . . . . . . . . 141
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 141

G³osowanie nr 86 . . . . . . . . . . . . . 142
G³osowanie nr 87 . . . . . . . . . . . . . 142
G³osowanie nr 88 . . . . . . . . . . . . . 142
G³osowanie nr 89 . . . . . . . . . . . . . 142
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
Punkt jedenasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 90 . . . . . . . . . . . . . 142
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o izbach morskich
Punkt dwunasty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji
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