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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 29. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 18 i 19 marca 2009 r.

Warszawa
2009 r.



1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw.

2. Zmiany w sk³adzie komisji senackich.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu
fina³owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej UEFA Euro 2012.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o obywatelstwie polskim.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu,
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych
innych ustaw.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o skardze na naru-
szenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez
nieuzasadnionej zw³oki.

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

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dzia³ach admini-
stracji rz¹dowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o porêczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby praw-
ne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych
ustaw.

11. Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pra-
cach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzieñ 2008 roku (podczas Pre-
zydencji francuskiej).

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podat-
kowa oraz ustawy o op³acie skarbowej

13. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o jêzyku polskim

14. Odwo³anie przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej.

15. Odwo³anie przewodnicz¹cego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Sena-
torskich.

16. Wybór przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej oraz przewodni-
cz¹cego Komisji Ustawodawczej.

17. Zmiany w sk³adzie komisji senackich.

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

Porz¹dek obrad

29. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 18 i 19 marca 2009 r.



Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej – podsekretarz stanu Maciej Szpunar

G³ówny Inspektorat Transportu Drogowego – g³ówny inspektor Tomasz Po³eæ

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Dariusz Daniluk
– podsekretarz stanu Maciej Grabowski

Ministerstwo Gospodarki – podsekretarz stanu Gra¿yna Henclewska

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – podsekretarz stanu Marek Bucior

Ministerstwo Sportu i Turystyki – sekretarz stanu Adam Giersz

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Igor Dzialuk

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji – podsekretarz stanu Adam Rapacki

– podsekretarz stanu Piotr Stachañczyk





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 9 minut 03)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Otwieram dwudzieste dziewi¹te posiedzenie Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana
senatora Tadeusza Gruszkê oraz pana senatora
Andrzeja Szewiñskiego. Listê mówców prowadziæ
bêdzie pan senator Andrzej Szewiñski.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Proszê powstaæ.
(Wszyscy wstaj¹)
Panie i Panowie Senatorowie! W niedzielê

8 marca 2009 r. zmar³ profesor Zbigniew Religa.
By³ znakomitym lekarzem, wybitnym kardiochi-
rurgiem, skromnym cz³owiekiem. Jego pasja, de-
terminacja i niezwykle ciê¿ka praca uratowa³y ¿y-
cie wielu pacjentom. Zbigniew Religa by³ senato-
rem trzeciej i pi¹tej kadencji, ministrem zdrowia
w latach 2005–2007.

Uczcijmy Jego pamiêæ minut¹ ciszy.
(Chwila ciszy)
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e Sejm na trzydziestym siódmym

posiedzeniu w dniu 12 marca 2009 r. przyj¹³
wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie
ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze, usta-
wy o Krajowym Rejestrze S¹dowym oraz ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

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

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad dwudziestego dziewi¹tego posie-
dzenia obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
o zmianie niektórych ustaw.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o przygotowaniu fina³owego
turnieju Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej UEFA
Euro 2012.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o oby-
watelstwie polskim.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu
i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz
niektórych innych ustaw.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa
strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu
s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki.

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

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 zmianie ustawy o dzia³ach administracji rz¹do-
wej oraz ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecz-
nych.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o porêczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre
osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa
Krajowego oraz niektórych innych ustaw.

10. Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale
Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Euro-
pejskiej w okresie lipiec – grudzieñ 2008 roku
(podczas Prezydencji francuskiej).

Wysoki Senacie! Proponujê uzupe³nienie po-
rz¹dku obrad o punkty: zmiany w sk³adzie komi-
sji senackich i rozpatrzenie go jako punktu dru-
giego; stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
ustawy o op³acie skarbowej – i rozpatrzenie go ja-
ko punktu jedenastego; trzecie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy o jêzyku polskim – i roz-
patrzenie go jako punktu trzynastego.

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

Sprzeciwu nie s³yszê.
Informujê, ¿e senator Tomasz Misiak z³o¿y³ re-

zygnacjê z funkcji przewodnicz¹cego Komisji Go-



spodarki Narodowej. W zwi¹zku z tym porz¹dek
obrad zostanie uzupe³niony o ten punkt po przy-
gotowaniu przez Komisjê Regulaminow¹, Etyki
i Spraw Senatorskich projektu uchwa³y w tej
sprawie.

Czy ktoœ z pañstwa chce zabraæ g³os w sprawie
porz¹dku obrad? Nie widzê zg³oszeñ. Dobrze.

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-
rad dwudziestego dziewi¹tego posiedzenia Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie punktu
drugiego porz¹dku obrad, czyli zmian w komi-
sjach, odbêdzie siê bezpoœrednio po rozpatrzeniu
tego punktu. To umo¿liwi dalsze procedowanie
nad tymi zmianami. G³osowania w sprawie pozo-
sta³ych punktów przeprowadzone zostan¹ pod
koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy zatem do rozpatrzenia pun-
ktu pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 474,
a sprawozdania komisji w drukach nr 474A, 474B
oraz 474C.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora Marka Trzciñskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Marek Trzciñski:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senato-
rowie! Zaproszeni Goœcie!

W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej, któ-
ra obradowa³a w dniu 3 marca 2009 r., przedsta-
wiam sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
o zmianie niektórych ustaw, zawarte w druku
nr 474A.

Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie usta-
wy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie nie-
których ustaw zmienia zasady odpowiedzialnoœci
za naruszenie przepisów ruchu drogowego w za-
kresie przekraczania przez kieruj¹cych pojazda-
mi dopuszczalnej prêdkoœci. W aktualnym stanie
prawnym naruszenie zasad bezpieczeñstwa w ru-
chu drogowym polegaj¹ce na przekroczeniu do-
puszczalnej prêdkoœci jest wykroczeniem stypizo-
wanym w kodeksie wykroczeñ, w zwi¹zku z usta-
w¹ – Prawo o ruchu drogowym, oraz œciganym na
podstawie kodeksu postêpowania w sprawach
o wykroczenia.

Projekt ustawy wzbudzi³ sporo kontrowersji
w trakcie prac komisji. Jego podstawowy cel jest
taki, aby poprzez powszechn¹ i skuteczn¹ kontro-
lê przestrzegania dopuszczalnych prêdkoœci
ograniczyæ do minimum tragiczn¹ w swej wymo-
wie liczbê osób zabitych i rannych na polskich

drogach. Polska jest niestety niechlubnym przy-
k³adem kraju o niebezpiecznych warunkach ru-
chu drogowego. Powszechne jest lekcewa¿enie
przepisów ruchu drogowego, szczególnie dotyczy
to przekraczania dopuszczalnych prêdkoœci. I tak
na przyk³ad dopuszczaln¹ prêdkoœæ poza obsza-
rem zabudowanym przekracza 70% kierowców,
dopuszczaln¹ prêdkoœæ na przejœciach – prawie
89%, a dopuszczaln¹ prêdkoœæ w miastach – po-
nad 79% kierowców.

Ma³o kto zdaje sobie sprawê ze spo³ecznych ko-
sztów wypadków drogowych. Wed³ug danych
GUS za 2007 r. koszty spo³eczne prawie piêædzie-
siêciu tysiêcy wypadków to ponad 20 miliar-
dów z³. Z tego koszty wypadków œmiertelnych to
prawie 6,6 miliarda z³ i kwota ta dotyczy ponad
piêciu tysiêcy ofiar œmiertelnych. W przypadku
rannych to kwota ponad 11 miliardów z³ przy licz-
bie rannych wynosz¹cej prawie szeœædziesi¹t dwa
tysi¹ce osób. Oczywiœcie koszty wyra¿ane w z³o-
tówkach to nie wszystko – to przede wszystkim
tragedie ludzkie.

W noweli proponuje siê, aby naruszenie przepi-
sów prawa o ruchu drogowym dotycz¹cych ogra-
niczeñ prêdkoœci na drodze zagro¿one by³o kar¹
administracyjn¹, a nie jak dotychczas sankcj¹
prawnokarn¹. Rejestrowanie naruszeñ przepi-
sów ruchu drogowego w zakresie przekraczania
przez kieruj¹cych pojazdami dopuszczalnej prêd-
koœci oraz prowadzenie postêpowania admini-
stracyjnego w sprawach o na³o¿enie kary pieniê¿-
nej za takie naruszenia ma nale¿eæ do Centrum
Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogo-
wym, utworzonego w strukturze organizacyjnej
G³ównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
Zadania centrum nadzoru bêdzie wykonywa³ g³ó-
wny inspektor transportu drogowego przy pomo-
cy dyrektora centrum nadzoru oraz naczelników
wydzia³ów zamiejscowych.

Centrum nadzoru ma ujawniaæ naruszenia
przepisów ruchu drogowego w zakresie przekra-
czania prêdkoœci za pomoc¹ urz¹dzeñ rejestru-
j¹cych, zwanych fotoradarami, po³o¿onych w pa-
sie drogowym dróg krajowych, wojewódzkich i po-
wiatowych, z wy³¹czeniem dróg publicznych po³o-
¿onych w mieœcie na prawach powiatu innych ni¿
autostrady i drogi ekspresowe.

Postêpowanie administracyjne w sprawie na³o-
¿enia kary pieniê¿nej za przekroczenie dopusz-
czalnej prêdkoœci wszczyna³ bêdzie g³ówny in-
spektor transportu drogowego na podstawie zare-
jestrowanego przez urz¹dzenie rejestruj¹ce obra-
zu pojazdu oraz zawiadomienia organów upra-
wnionych do kontroli ruchu drogowego. Kara pie-
niê¿na nak³adana bêdzie w drodze decyzji admi-
nistracyjnej w wysokoœci okreœlonej w ustawie
i uzale¿niona bêdzie od rodzaju drogi oraz prêdko-
œci, z któr¹ porusza³ siê pojazd. Do zap³acenia ka-
ry zobowi¹zany zostaje kieruj¹cy pojazdem, a je-
¿eli jego to¿samoœæ nie zostanie ustalona, w³aœci-
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ciel albo posiadacz pojazdu, chyba ¿e przedstawi
oœwiadczenie, w którym inna osoba przyzna siê
do kierowania pojazdem w chwili naruszenia
prêdkoœci.

W³aœciciel pojazdu, a tak¿e kieruj¹cy pojazdem
mog¹ uiœciæ karê pieniê¿n¹ dobrowolnie w termi-
nie czternastu dni od dnia dorêczenia zawiado-
mienia o wszczêciu postêpowania administracyj-
nego w sprawie o na³o¿enie kary pieniê¿nej. W ta-
kim przypadku kara ta ulega obni¿eniu o kwotê
równ¹ 20% nale¿nej wysokoœci. W przypadku na-
³o¿enia w okresie szeœciu miesiêcy od dnia po-
pe³nienia naruszenia kar pieniê¿nych za piêæ ko-
lejnych naruszeñ lub za mniejsz¹ liczbê naru-
szeñ, za które razem z pierwszym naruszeniem
zosta³y na³o¿one kary ³¹cznie na kwotê 2 tysiêcy
500 z³ lub w wy¿szej wysokoœci, kary za kolejne
naruszenia w okresie dwunastu miesiêcy od po-
pe³nienia ostatniego naruszenia lub na³o¿enia
ostatniej kary nak³adane bêd¹ w podwójnej wyso-
koœci.

Zgodnie z art. 71c, dodawanym do ustawy o po-
stêpowaniu egzekucyjnym, je¿eli egzekucja ad-
ministracyjna nale¿noœci pieniê¿nych powsta-
³ych z tytu³u grzywien na³o¿onych w drodze man-
datu karnego za wykroczenia pope³niane przy
u¿yciu pojazdu mechanicznego lub z tytu³u kar
pieniê¿nych za przekroczenie dopuszczalnych
prêdkoœci staje siê bezskuteczna, organ egzeku-
cyjny mo¿e wyst¹piæ do w³aœciwego starosty
z wnioskiem o cofniêcie d³u¿nikowi uprawnienia
do kierowania pojazdem silnikowym. Starosta
wydaje decyzjê o cofniêciu uprawnienia do kiero-
wania pojazdem na okres od jednego do dwuna-
stu miesiêcy w zale¿noœci od sumy egzekwowa-
nych w tym samym czasie nale¿noœci.

W ustawie okreœlono ponadto postêpowanie
wobec osób czasowo przebywaj¹cych lub niema-
j¹cych sta³ego miejsca zamieszkania albo pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polski. W przypad-
ku zatrzymania pojazdu kierowanego przez tak¹
osobê organ kontroli ruchu drogowego pobieraæ
bêdzie kaucjê pieniê¿n¹ w wysokoœci odpowiada-
j¹cej przewidywanej karze pieniê¿nej. Kaucja zo-
stanie zwrócona, je¿eli w toku postêpowania wy-
dana zostanie decyzja lub wyrok uchylaj¹ce karê.

W przypadku niewp³acenia lub nieuiszczenia
dobrowolnie kary pojazd zostanie umieszczony
na parkingu, a po szeœædziesiêciu dniach bêdzie
podlega³ egzekucji na poczet na³o¿onej kary.

Wysoka Izbo! Komisja Gospodarki Narodowej
proponuje przyjêcie czternastu poprawek do pro-
jektu ustawy.

Poprawka pierwsza to poprawka redakcyjna,
pi¹ta – porz¹dkowa, a ósma i dziewi¹ta to popraw-
ki doprecyzowuj¹ce.

Poprawka druga jest konsekwencj¹ ustano-
wienia nowych kompetencji Inspekcji Transportu

Drogowego w zakresie kontroli pojazdów osobo-
wych.

Poprawki trzecia i czwarta s¹ konsekwencj¹ re-
zygnacji przez Sejm z utworzenia pañstwowego
funduszu celowego dla potrzeb finansowania
urz¹dzeñ rejestruj¹cych instalowanych równie¿
w pasie dróg samorz¹dowych.

Poprawka szósta dostosowuje przepisy do wyty-
cznych Unii Europejskiej, wprowadzaj¹c kary tak-
¿e za przekroczenie prêdkoœci poni¿ej 10 km/h.

Poprawka siódma jest konsekwencj¹ rezygna-
cji przez Sejm z utworzenia pañstwowego fundu-
szu celowego dla potrzeb finansowania urz¹dzeñ
rejestruj¹cych instalowanych w pasie dróg samo-
rz¹dowych, a zmiana precyzuje zasady podzia³u
œrodków pochodz¹cych z kar.

Poprawka dziesi¹ta jest konsekwencj¹ rezyg-
nacji przez Sejm z utworzenia funduszu, o którym
mówi³em wczeœniej, i doprecyzowuje obecne za-
sady nak³adania przez inspekcjê kar za przejazd
pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia lub
niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu.

Poprawka jedenasta rozszerza grupê osób ob-
jêtych statusem funkcjonariusza publicznego,
w³¹czaj¹c do niej nie tylko inspektorów Inspekcji
Transportu Drogowego, ale równie¿ pracowników
G³ównego Inspektoratu Transportu Drogowego
posiadaj¹cych uprawnienia kontrolne, w czasie
wykonywania przez nich obowi¹zków s³u¿bowych.

Poprawka dwunasta zawiera przepis przejœcio-
wy dotycz¹cy zmiany zasady nak³adania przez In-
spekcjê Transportu Drogowego kar za przejazd
pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia lub
niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu.

Poprawka trzynasta zawiera przepis przejœcio-
wy dotycz¹cy zmiany w art. 20b ustawy o drogach
publicznych.

Ostatnia poprawka, czternasta, zawiera zmia-
nê terminów wejœcia ustawy w ¿ycie i jest konsek-
wencj¹ rezygnacji przez Sejm z utworzenia pañ-
stwowego funduszu celowego, ze œrodków które-
go by³by finansowany miêdzy innymi zakup
urz¹dzeñ rejestruj¹cych.

Wysoka Izbo! Komisja Gospodarki Narodowej
po rozpatrzeniu ustawy proponuje przyj¹æ pro-
jekt ustawy wraz z omówionymi czternastoma po-
prawkami. Dziêkujê bardzo za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka,

Praworz¹dnoœci i Petycji, pana senatora W³ady-
s³awa Sidorowicza, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mój przedmówca dosyæ szeroko omówi³ mery-

toryczne przyczyny, dla których przystêpujemy
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do pracy nad zmian¹ ustawy – Prawo o ruchu dro-
gowym.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu 12 marca
2009 r. rozpatrywa³a ustawê przyjêt¹ przez
Sejm i zaproponowa³a do przedstawionego teks-
tu poprawki, z których piêæ ma charakter redak-
cyjny, doprecyzowuj¹cy, a trzy poprawki maj¹
charakter merytoryczny, dotycz¹ uœciœlenia za-
pisów.

Pierwsza poprawka, do art. 1 pkt 10, realizuje
pewn¹ intencjê. Otó¿ je¿eli nastêpuje naruszenie
przepisów ruchu drogowego w zakresie dopusz-
czalnej prêdkoœci i jednoczeœnie wyczerpuje to
znamiona wykroczenia, stosuje siê wy³¹cznie
przepisy niniejszej ustawy. Dodaje siê tu zdanie:
„Nie stoi to na przeszkodzie odpowiedzialnoœci za
inne wykroczenia przeciwko bezpieczeñstwu i po-
rz¹dkowi w komunikacji, je¿eli czyn bêd¹cy naru-
szeniem przepisów ruchu drogowego w zakresie
dopuszczalnej prêdkoœci wyczerpuje jednoczeœ-
nie jego znamiona”.

Druga poprawka dotyczy karania, zmiany ko-
deksu wykroczeñ w zakresie art. 92 §1, wed³ug
którego wykroczenia podlega³y karze grzywny al-
bo karze nagany. Wy³¹czenie przepisów o prze-
kroczeniu prêdkoœci znajduje wyraz w zmianie
zapisu art. 3 pkt 1 i 2, otó¿ wyrazy „chyba ¿e prze-
pisy odrêbne stanowi¹ inaczej” zastêpuje siê wy-
razami „z wy³¹czeniem naruszeñ przepisów ru-
chu drogowego w zakresie przekraczania przez
kieruj¹cych pojazdami dopuszczalnej prêdkoœci”.

I wreszcie poprawka trzecia, która jest niezbêd-
na do tego, by upowa¿nienie wydane na podsta-
wie art. 50a ustawy o transporcie drogowym, do-
tycz¹ce kontroli paliwa w bakach, mog³o nadal
obowi¹zywaæ, mia³o w³aœciwe umocowanie
w obowi¹zuj¹cych przepisach prawnych. St¹d
propozycja poprawki polegaj¹cej na dodaniu
ust. 2 do art. 7, a ten ust. 2 mia³by brzmienie: „Do-
tychczasowe przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 50a ustawy z dnia 6 wrzeœnia
2001 r. o transporcie drogowym zachowuj¹ moc
do dnia wejœcia w ¿ycie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 50a w zwi¹zku
z art. 50 pkt 8 tej ustawy w brzmieniu nadanym
niniejsz¹ ustaw¹, nie d³u¿ej jednak ni¿ do dnia
31 grudnia 2009 r.”.

W art. 10 po pkcie 3 dodaje siê pkt 3a w brzmie-
niu „3a) art. 7 ust. 2” – to jest odniesienie.

Proszê pañstwa, w czasie posiedzenia Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji dosz³o
do dyskusji, w której niektórzy senatorowie zwra-
cali uwagê na to, i¿ nastêpuje pewna depenaliza-
cja os³abiaj¹ca pozycjê procesow¹ sprawcy. Na-
rusza³oby to, w opinii pana senatora, którego te-
raz tu nie widzê, to znaczy pana senatora Cicho-
nia, prawo cz³owieka do procesu. W g³osowaniu

jednak te uwagi wraz z poprawkami dotycz¹cymi
pewnych zapisów nie uzyska³y poparcia.

Z pragmatycznego punktu widzenia, jako le-
karz, mogê powiedzieæ, ¿e stoimy przed ogrom-
nym problemem du¿ej œmiertelnoœci i urazowo-
œci na naszych drogach. Jeœli patrzeæ na to – po-
mijaj¹c, co mo¿e siê wi¹zaæ z pewnymi w¹tpliwo-
œciami dotycz¹cymi prawa do sprawiedliwego
procesu – od strony merytorycznej, to znaczy, je-
œli uwzglêdniaæ to, co siê dzieje na drogach,
a wiêc wypadki drogowe z ich skutkami, z obra-
¿eniami, ranami i zgonami, naprawdê widaæ, ¿e
musimy coœ z tym zrobiæ. Samo poprawianie sys-
temu ratownictwa sprawy nie za³atwi. Musz¹ byæ
jeszcze podjête kroki dyscyplinuj¹ce, sprawdzo-
ne ju¿ zreszt¹ jako skuteczne w wielu krajach.
Nie jest bowiem prawd¹, ¿e to tylko warunki dro-
gowe s¹ odpowiedzialne za liczbê wypadków. Ci,
którzy je¿d¿¹ samochodami, wiedz¹, ¿e w Polsce
ci¹gle mamy do czynienia z wyœcigami na dro-
gach, z du¿¹ liczb¹ agresywnie je¿d¿¹cych kie-
rowców. I tu mogê powiedzieæ, ¿e, jak pamiêtam,
w Szwecji ludzie je¿d¿¹cy agresywnie s¹ wy³apy-
wani i s¹ poddawani pewnym procesom reedu-
kacyjnym. U nas tego wszystkiego ci¹gle jeszcze
brakuje.

St¹d Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji wnosi o przyjêcie ustawy wraz z popraw-
kami, które zosta³y przyjête w ramach posiedze-
nia komisji. Dziêkujê bardzo za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-

rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana se-
natora Zbigniewa Meresa, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Zbigniew Meres:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Samorz¹du

Terytorialnego i Administracji Pañstwowej przed-
stawiæ sprawozdanie z prac nad uchwalon¹ przez
Sejm w dniu 20 lutego bie¿¹cego roku ustaw¹
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
zmianie niektórych ustaw.

Pan marsza³ek Senatu dnia 25 lutego skiero-
wa³ ustawê do komisji. Komisja rozpatrzy³a j¹ na
posiedzeniu w dniu 11 marca 2009 r.

Cele i istotê ustawy przedstawili przed chwil¹
szczegó³owo sprawozdawcy Komisji Gospodarki
Narodowej, pan senator Marek Trzciñski, oraz Ko-
misji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji,
pan senator W³adys³aw Sidorowicz. W zwi¹zku
z tym pozwolê sobie w tym miejscu na wyekspono-
wanie jedynie jej najistotniejszych aspektów.

Polskie drogi nale¿¹ obecnie do najniebezpiecz-
niejszych w Europie. Rocznie w wypadkach na
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polskich drogach ginie blisko szeœæ tysiêcy ludzi.
Wiêkszoœæ tych wypadków jest konsekwencj¹ na-
ruszania przez kieruj¹cych pojazdami dopusz-
czalnych prêdkoœci jazdy. Obecnie obowi¹zuj¹cy
system wdra¿ania kierowców do przestrzegania
przepisów ruchu drogowego osi¹gn¹³, jak wska-
zuj¹ na to smutne statystyki, swoje prewencyjne
maksimum.

Bez wprowadzenia zmian w tym zakresie nie da
siê dalej skutecznie walczyæ z drogowym – nie bój-
my siê tego sformu³owania – piractwem. Prawd¹
jest oczywiœcie, ¿e na bezpieczeñstwo na drogach
ma wp³yw szereg czynników, jak na przyk³ad ja-
koœæ dróg, wyszkolenie kierowców czy te¿ spraw-
noœæ techniczna samochodów. Jednak¿e ¿aden
z tych czynników nie zwalnia kierowców z obo-
wi¹zku przestrzegania prawa, a naszego pañstwa
– z obowi¹zku poszukiwania skutecznych sposo-
bów œcigania i karania sprawców naruszeñ pra-
wa, w których cen¹ jest czêsto, niestety, ¿ycie lub
zdrowie ludzi.

Omawiana ustawa stanowi w³aœnie odpowiedŸ
na proste, wydawa³oby siê, pytanie, jak skutecz-
nie ograniczyæ liczbê najgroŸniejszych w swych
skutkach naruszeñ przepisów ruchu drogowego,
w tym przepisów o dopuszczalnej prêdkoœci jazdy.
Nie bêdzie odkrywcze stwierdzenie, ¿e funkcja
prewencyjna kary jest osi¹gana wtedy i tylko wte-
dy, gdy kara jest dostatecznie dotkliwa, a jej wy-
miar nastêpuje szybko i w sposób nieunikniony.

Przewidziane omawian¹ ustaw¹ utworzenie,
w ramach Inspekcji Transportu Drogowego, Cen-
trum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem
Drogowym oraz przekazanie mu kompetencji
w zakresie ujawniania pope³nionych przez kie-
rowców kieruj¹cych pojazdami naruszeñ dopusz-
czalnych prêdkoœci jazdy, usprawnienie procedu-
ry ustalania adresu decyzji o na³o¿eniu kary za
ujawniane naruszenie, a tak¿e wprowadzenie no-
wych przepisów reguluj¹cych zasady postêpowa-
nia z obywatelami pañstw trzecich czasowo prze-
bywaj¹cymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
w oczywisty sposób korzystnie wp³ynie zarówno
na szybkoœæ wymierzenia kary, jak i na jej nieu-
chronnoœæ.

Okreœlone w ustawie nowe wysokoœci kar za
naruszenia dopuszczalnej prêdkoœci jazdy s¹ je-
dynie pozornie zbyt surowe. Oceniaj¹c je bowiem,
nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e najwy¿sza kara, w wy-
sokoœci 700 z³, przewidziana jest za przekroczenie
dopuszczalnej prêdkoœci jazdy w obszarze zabu-
dowanym o wiêcej ni¿ 50 km/h. Innymi s³owy ka-
ra ta, rzekomo surowa, przewidziana jest za jazdê
z prêdkoœci¹ ponaddwukrotnie wy¿sz¹ ni¿ dopu-
szczalna. Co oznacza jazda z prêdkoœci¹ ponad
100 km/h w pobli¿u na przyk³ad szko³y czy obiek-
tu sakralnego, nie trzeba, jak s¹dzê, specjalnie
t³umaczyæ. D³ugoœæ drogi hamowania takiego sa-

mochodu nie daje pieszemu, uczestnikowi ruchu,
który znajduje siê na drodze pirata, praktycznie
¿adnych szans na unikniêcie zderzenia z rozpê-
dzonym samochodem i, niestety, najczêœciej rów-
nie¿ ¿adnych szans na prze¿ycie wypadku.

Podobne zasady postêpowania w sprawach do-
tycz¹cych naruszeñ przez kieruj¹cych pojazdami
norm dotycz¹cych dopuszczalnych prêdkoœci
i automatyczne systemy nadzoru nad ruchem
drogowym wdro¿y³a ju¿ wiêkszoœæ pañstw Unii
Europejskiej. Polska jest jednym z ostatnich pañ-
stw, które takiego systemu jeszcze nie maj¹. Wart
podkreœlenia jest te¿ fakt, ¿e Komisja Europejska
sugerowa³a pañstwom cz³onkowskim Unii budo-
wê automatycznych systemów nadzoru nad ru-
chem drogowym jako najskuteczniejsz¹ metodê
przeciwdzia³ania drogowemu piractwu i zapobie-
gania wypadkom.

W czasie prac nad ustaw¹ Komisja Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, przy
akceptacji strony rz¹dowej, przyjê³a dziesiêæ po-
prawek o charakterze redakcyjnym, techniczno-
-legislacyjnym oraz doprecyzowuj¹cym, z czego
poprawki od pierwszej do czwartej oraz od szóstej
do dziesi¹tej s¹ zbie¿ne, a w zasadzie to¿same
z przyjêtymi przez Komisjê Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji poprawkami od pierwszej do
dziewi¹tej.

W czasie prac nad ustaw¹ Komisja Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej wnios-
³a poprawkê pi¹t¹, do art. 1 pkt 10: w art. 140am
po ust. 6 dodaje siê ust. 7 w brzmieniu: „Przepisy
Kodeksu postêpowania administracyjnego doty-
cz¹ce dorêczeñ pism organów administracji pub-
licznej za pokwitowaniem przez pocztê, œwiadczo-
nych przez operatora publicznego, stosuje siê od-
powiednio do dorêczeñ pism Centrum Nadzoru za
pokwitowaniem, œwiadczonych przez innych ope-
ratorów”.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! W imieniu
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej wnoszê, aby Wysoki Senat
uchwaliæ raczy³ ustawê z wymienionymi popraw-
kami.

Panie Marsza³ku, Panie, Panowie Senatorowie,
dziêkujê za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê teraz sprawozdawcê mniejszoœci Komi-

sji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej, pana senatora W³adys³awa Ortyla,
o przedstawienie wniosku mniejszoœci komisji.

(G³os z sali: Nie ma go, wyszed³.)
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.
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Senator Piotr Andrzejewski:

Mam pytanie, zw³aszcza do przedstawiciela,
sprawozdawcy Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji. Jaki by³ cel dalszego poszerze-
nia katalogu postêpowañ karnych? Bo tak: usta-
wa wy³¹cza postêpowania w trybie karno-admini-
stracyjnym – rozumiem, ¿e wy³¹cza i postêpowa-
nia nakazowe w tym zakresie – ale tworzy szcze-
gólny tryb, nie karny, tryb tak zwanych decyzji
administracyjnych. One, jak rozumiem, s¹ w³o-
¿one, ¿e tak powiem – pytanie, jakie s¹ tu gwa-
rancje prawa do obrony – w tryb kodeksu postê-
powania administracyjnego. W zwi¹zku z tym
mamy ju¿ trzy tryby postêpowania karnego. Jak
wygl¹da sprawa kolizji miêdzy nimi? Bo oprócz
tego, ¿e jest ten przepis, który proponujecie pañ-
stwo jako poprawkê, dotycz¹cy art. 140 z koñ-
cówk¹ „l”, który jest bardzo ogólny, to nie ruszyli-
œcie pañstwo przepisu, moim zdaniem, godz¹ce-
go w zasadê dobrej legislacji. Mianowicie w art. 3,
dotycz¹cym tego nowego wykroczenia, który
wbrew zasadom obowi¹zuj¹cym przy okreœlaniu
znamion czynu przestêpnego – a jest to czyn
przestêpny – nie konkretyzuje go, tylko mówi
tak: kto wykracza przeciwko innym przepisom,
kto ³amie jakiœ zakaz… Nie mo¿na chyba formu-
³owaæ normy prawa karnego w ten sposób, bo
znamiê czynu przestêpnego musi byæ bardzo œciœ-
le okreœlone. To s¹ te pytania.

Ale chcia³bym pierwsze… Pierwsze jest takie.
Jaki bêdzie tryb, poniewa¿ ustawa tworzy nowy
tryb karalnoœci w postêpowaniu administracyj-
nym, z decyzji administracyjnej… Czy wchodzi to
w tryb kodeksu postêpowania administracyjne-
go? Bo tu…

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Tak rozumiem
intencje ustawodawcy.)

Prawda? Czyli to idzie…
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Praktycznie

tryb bêdzie administracyjny.)
Czyli to jest praktycznie odes³ane na drogê od-

wo³awcz¹…
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Tak jest.)
Mo¿na siê od tego odwo³ywaæ a¿ do Naczelnego

S¹du Administracyjnego, tak?

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Tak jest, tak rozumiem intencje ustawodawcy,
przy czym pytanie… To znaczy, ja nie czujê siê
kompetentny, wydaje mi siê, ¿e to powinno byæ
pytanie zadane do ministerstwa, jako nieprawnik
ba³bym siê tu polemiki z panem senatorem. Rozu-
miem jednak, ¿e tutaj zosta³o przewekslowane
z procedury – i to zreszt¹ by³o podnoszone, zw³a-
szcza przez pana senatora Cichonia – i¿ ta depe-
nalizacja w sumie oznacza pogorszenie pozycji
sprawcy, jeœli chodzi o procedury, w których pra-

wo do obrony jest s³absze w tym trybie ni¿ w trybie
uregulowañ dotychczasowych.

Senator Piotr Andrzejewski:

Dziêkujê. Przenoszê to pytanie na przedstawi-
ciela…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Jasne, dob-
rze.)

Proszê, ¿eby przygotowa³ siê przedstawiciel
rz¹du, bo to pytanie bêdzie jeszcze kontynuowa-
ne. Moim zdaniem, jest to wystrzelenie sprawy…
takie przeci¹ganie siê, bo ca³a droga postêpowa-
nia administracyjnego…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, dobrze, zaraz bêdzie dysku-
sja, bêdzie pan móg³ zabraæ g³os w dyskusji.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
Pan senator Gogacz zadaje pytania.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Marsza³ku! Ja mam pytanie do, dowol-
nie, jednego ze sprawozdawców. To ju¿ panowie
senatorowie mog¹ zdecydowaæ, który z panów ze-
chce, je¿eli zechce, odpowiedzieæ.

Moje pytanie dotyczy nastêpuj¹cej kwestii. No-
welizowana ustawa wprowadza instytucjê Cen-
trum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem
Drogowym. Proszê mi powiedzieæ, czy w obecnym
stanie prawnym, kiedy obowi¹zuje kodeks postê-
powania w sprawach o wykroczenia, czyli ca³y sy-
stem mandatów, kiedy obowi¹zuje kodeks wykro-
czeñ, czyli odpowiedzialnoœæ za wykroczenia rów-
nie¿ na drodze… Dlaczego pañstwo wprowadzacie
koniunkcjê, wprowadzacie centrum nadzoru i je-
dnoczeœnie pogarszacie pod wzglêdem proceso-
wym sytuacjê osoby, która dopuœci siê takiego
wykroczenia, czyli krótko mówi¹c, z re¿imu pra-
wnokarnego przekazujecie sprawê do re¿imu ad-
ministracyjnego. To jest pierwsze pytanie.

A drugie jest ju¿ do konkretnego sprawozdaw-
cy, mianowicie do sprawozdawcy komisji praw
cz³owieka. Pan sprawozdawca, senator Sidoro-
wicz, pozwoli³ sobie stwierdziæ, ¿e jednym z powo-
dów, dla których spowodowana jest ta zmiana re-
¿imu karnego na administracyjny, s¹ urazy na
drogach itd., itd., nie ma sensu powtarzaæ tych
argumentów, one s¹ oczywiste. Ale, Panie Senato-
rze, urazy to nie jest tylko sprawa zwi¹zana
z prêdkoœci¹, s¹ równie¿ inne rodzaje wypadków.
Proszê mi powiedzieæ, dlaczego mówimy akurat
o urazach zwi¹znych z prêdkoœci¹, a nie mówimy
o urazach w zwi¹zku z innego rodzaju wypadka-
mi? Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Sidorowicz. Mo¿e na to drugie

i tak¿e pierwsze, je¿eli mo¿na…

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Mo¿na powiedzieæ tak. Znaczenie przekroczenia
prêdkoœci, jeœli chodzi o wypadki, jest bogato uza-
sadnione i udokumentowane, nie tylko w polskich
statystykach, ale tak¿e w statystykach krajów, któ-
re podjê³y próbê regulacji. Mamy dowody na to, ¿e
samo wyegzekwowanie ograniczenia prêdkoœci ra-
dykalnie zmniejsza liczbê wypadków. Poniewa¿ jed-
nym z trudnych elementów w procedurze egzekwo-
wania spraw zwi¹zanych z prêdkoœci¹ jest nagmin-
noœæ tego wykroczenia, dzisiaj, jak wynika z tych in-
formacji, które uzyskaliœmy na posiedzeniu komi-
sji, praktycznie bez zautomatyzowania procedury
skutecznoœæ egzekucji jest niewielka. W tej chwili
w systemie monitorowania prêdkoœci funkcjonuje
dwieœcie radarów. Tak naprawdê w przypadku ka¿-
dego z nich dziennie mo¿na uruchomiæ procedurê
w dziewiêciu przypadkach, gdy tymczasem taki ra-
dar mo¿e wykonaæ wielokrotnie wiêcej rejestracji
zdarzeñ.Bezautomatyzacji, bezwprowadzenia tego
systemu w dalszym ci¹gu nie bylibyœmy w stanie
w pe³ni wykorzystaæ sieci, któr¹ budujemy. To by³a-
by odpowiedŸ na drugie pytanie.

Przepraszam, a pierwsze by³o… Dlaczego aku-
rat…

Senator Stanis³aw Gogacz:

…musi byæ koniunkcja miêdzy wprowadza-
niem instytucji nadzoru i ograniczeniem prawa
do procesu, jeœli chodzi o osoby, które pope³niaj¹
wykroczenie. Czy nie mo¿na tego pozostawiæ
w obecnym stanie prawnym?

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Proszê pañstwa, to jest taki problem. Otó¿ za-
st¹pienie procedury czy uruchomienie tu proce-
dury administracyjnej wielokrotnie podnosi spra-
wnoœæ tej instytucji. Ja powiem, dlaczego. Dlate-
go ¿e tak naprawdê jest… Mo¿na powiedzieæ, ¿e
poniewa¿ oczywistoœæ tego przekroczenia jest…

(Senator Piotr Andrzejewski: To procedura od-
wo³awcza…)

Nie, w procedurze odwo³awczej… Ja jako do-
œwiadczony kierowca, z wieloletni¹ praktyk¹ mo-
gê powiedzieæ, ¿e je¿eli ktoœ zostaje z³apany na
przekroczeniu prêdkoœci i s¹ na to dowody, to
wszczynanie procedury, która by go kosztowa³a
i zwielokrotnia³a jego obci¹¿enie, jest ma³o praw-
dopodobne. B¹dŸmy realistami. Poza tym chcê
zwróciæ uwagê na to, ¿e w tej ustawie wprowadzo-
ny jest system zachêt do pilnego p³acenia, bo kto
szybko p³aci, ten p³aci o 20% mniej, a dla tego, kto

siê oci¹ga, zaproponowane jest zwielokrotnienie
kary. S¹ tu pewne mechanizmy. Oczywiœcie mo¿-
na dzieliæ w³os na czworo, ale jeœli uznamy, ¿e do-
bre praktyki z Francji i z kilku innych krajów, któ-
re wprowadzi³y ten system monitorowania, zda³y
egzamin, to nie widzê powodów, by akurat to kwe-
stionowaæ. To budzi trochê innego rodzaju obawy
i te obawy – moim zdaniem – nale¿y bardzo powa¿-
nie uwzglêdniæ w tym, co robimy. Mianowicie, jak
mówiê, jest to kwestia zakresu prawa do obrony,
tego, czy nie nastêpuje tu niejako pogorszenie sy-
tuacji cz³owieka i czy zasada domniemanej nie-
winnoœci akurat w tej sytuacji ma…

(Senator Piotr Andrzejewski: …postêpowanie
nakazowe.)

Tak, to jest takie postêpowanie, zgoda. Tak jak
mówiê, z jednej strony s¹ statystyki k³uj¹ce, bi-
j¹ce, pokazuj¹ce potê¿ne skutki spo³eczne,
a z drugiej strony niesprawnoœæ dotychczaso-
wych procedur, z których wynika miêdzy innymi
nagminnoœæ tego typu praktyk, i jest jakaœ odpo-
wiedŸ. Nie jestem prawnikiem, jeszcze raz mówiê,
nie jest mi ³atwo broniæ stanowiska ustawodaw-
cy. Myœlê, ¿e od strony merytorycznej mogê mó-
wiæ o nagannej praktyce, któr¹ próbujemy zwal-
czyæ, ale czy obrane narzêdzia s¹ ku temu najlep-
sze, to jest pole do popisu dla zawodowców para-
j¹cych siê egzekwowaniem prawa.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Bender, proszê bardzo.
(Senator Marek Trzciñski: Panie Marsza³ku, je-

œli móg³bym uzupe³niæ…)
Aha, chce pan uzupe³niæ.
Proszê uprzejmie, pan senator Trzciñski.

Senator Marek Trzciñski:

Panie Marsza ³ku! Szanowni Pañstwo!
Chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e mamy tu do czy-
nienia z sytuacj¹, w której nie ma problemu z ocen¹
tego, czy zosta³aprzekroczonaprêdkoœæ, czy te¿nie.
Prêdkoœæ po prostu albo zosta³a przekroczona, albo
nie. Jeœli zosta³a przekroczona, to konkretny pod-
miot powinien zostaæ ukarany. W zwi¹zku z tym
wydaje siê, ¿e rozwa¿ania w sferze prawa do obrony
nie s¹ mo¿e nie tyle nieuzasadnione, ile s¹ tak istot-
ne, jak w ka¿dym innym przypadku, kiedy obywatel
jest karany. Wydaje siê, ¿e ta sytuacja jest bardzo
szczególna. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, pan senator Bender.

Senator Ryszard Bender:

Pragnê skierowaæ pytania do pierwszego ze
sprawozdawców, do pana senatora, i bêdê wdziê-
czny za wyjaœnienie.
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Stwierdza siê, ¿e kary bêd¹ obejmowa³y prze-
kroczenie szybkoœci ju¿ o 5–10 km/h. Dlaczego
tak jest to okreœlane, gdy wiemy, ¿e drogi w Polsce
s¹ s³abe, gdy wiemy, ¿e nawet najlepsze fotorada-
ry i inne instrumenty nigdy nie bêd¹ œcis³e? Czy
z tego powodu nie nale¿a³oby przyj¹æ 10 km/h?
Jeœli przyjmujemy przekroczenie o 5 km/h, to jest
ju¿ takie bardzo swoiste. Dlaczego nie przyj¹æ
przekroczenia o 1 km/h? Wydaje mi siê, ¿e gdyby
uda³o siê panu przeforsowaæ to w komisji i przyj¹æ
od 10 km/h, to by³oby to spo³ecznie bardziej zro-
zumia³e. Powtarzam: drogi s¹ z³e i instrumenty
nie s¹ najlepsze.

Jeœli chodzi o same radary, to trzeba nie ulegaæ
takim stwierdzeniom, ¿e jest ich najwiêcej w in-
nych krajach. Nie. Jecha³em kiedyœ we wspomina-
nej tu ju¿ Francji i jechali motocykliœci. Pyta³em,
dlaczego oni je¿d¿¹, i dowiedzia³em siê, ¿e obser-
wuj¹. Oni obserwuj¹, czy w jakimœ wra¿liwym
punkcie ktoœ nie narusza przepisów, i w razie cze-
go reaguj¹. U nas nie bêdzie zindywidualizowania,
bêdzie automat i jeœli nawet bêdzie wadliwy, to bê-
dzie wykazywa³ koniecznoœæ dokonania op³aty.

Teraz druga sprawa, która bardzo mnie niepo-
koi, bo mo¿e doprowadzaæ do sytuacji moralnie
trudnych do zaakceptowania i wyjaœnienia. Mia-
nowicie mo¿e dojœæ do sytuacji, jak w Rosji So-
wieckiej, kiedy to Pawka Morozow wydawa³ swo-
jego ojca. Mianowicie mówi tu siê o tym, ¿e odpo-
wiada kierowca, ale dlaczego nie mówi siê w prze-
pisie o tym, ¿e kierowcê trzeba odnaleŸæ, a jeœli
nie, to doszukiwaæ siê dalszych sprawców. Prze-
cie¿ bêd¹ takie sytuacje, kiedy ma³oletni syn nie-
legalnie czy ledwie uzyskawszy prawo jazdy bê-
dzie prowadzi³ auto i ojciec bêdzie chcia³ go kryæ
albo odwrotnie, jeden bêdzie denuncjowa³ drugie-
go – ojciec swojego syna lub syn ojca – ¿eby
samemu nie odpowiadaæ. To jest niedobre, gdy
tworzy siê takie prawo, ¿e w sytuacji, kiedy nie
wiemy, kto by³ kierowc¹, polega siê tylko na wer-
balnym stwierdzeniu, ¿e to by³ ojciec, brat lub
syn. Skoñczy³em.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Trzciñski:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Szanowni
Pañstwo! Odpowiadaj¹c na pytanie pierwsze, do-
tycz¹ce karania za przekroczenie prêdkoœci poni-
¿ej 10 km/h…

(Senator Ryszard Bender: 5 km/h.)
…czy 5 km/h, chcia³bym powiedzieæ, ¿e gdyby

tego typu naruszenia prêdkoœci mia³y nie byæ ka-
rane, to de facto oznacza³oby to, ¿e dopuszczalne
prêdkoœci s¹ o 5 km/h wiêksze.

(Senator Ryszard Bender: Zawsze mo¿e…)
Jeœli przyjmujemy, ¿e ograniczenie prêdkoœci

w miastach wynosi 50 km/h, to oznacza, ¿e powi-
nien byæ jakiœ skutek tego, ¿e ktoœ przekroczy³
50 km/h.

(Senator Ryszard Bender: Pouczenie.)
Jeœli chodzi o mo¿liwoœci techniczne radarów,

to chcê powiedzieæ, ¿e ka¿de tego typu urz¹dzenie
podlega legalizacji i kontroli z doœæ du¿¹ czêstotli-
woœci¹. Nie wiem, czy dobrze pamiêtam, ale chyba
raz na rok takie urz¹dzenie musi byæ legalizowa-
ne. Obecne mo¿liwoœci techniczne pozwalaj¹ na
to, aby urz¹dzenie rejestruj¹ce mierzy³o prêdkoœæ
z bardzo du¿¹ dok³adnoœci¹. Ponadto nak³adanie
kary za przekroczenie prêdkoœci nawet o 5 km/h
wynika z wytycznych Unii Europejskiej, które mó-
wi¹ o tym, ¿e powinny byæ sankcje równie¿ za ta-
kie naruszenie prêdkoœci. Akurat te wytyczne mó-
wi¹, ¿e ma to byæ poni¿ej 10 km/h, ale s¹ to wyty-
czne, jak s¹dzê…

(Senator Ryszard Bender: Czy to dla nas Biblia
i obowi¹zek?)

(Senator W³adys³aw Ortyl: Poni¿ej 10 km/h.)
Tak, poni¿ej 10 km/h, poni¿ej 10 km/h. Jest

to oczywiœcie, pomijaj¹c te argumenty, o któ-
rych mówi³em, kwestia oceny. Komisja przyjê-
³a, ¿e powinny byæ karane nawet te nieznaczne
naruszenia prêdkoœci. Tak jak powiedzia³em,
gdyby tak nie by³o, to nale¿a³oby uznaæ, ¿e
prêdkoœæ faktycznie dopuszczalna jest nieco
wy¿sza.

Jeœli chodzi o pytanie drugie, to wydaje siê, ¿e
w³aœciciel samochodu powinien jednak odpowia-
daæ za maj¹tek, którym dysponuje.

(Senator Ryszard Bender: Wydaje siê, ¿e tak.)
Oczywiœcie mo¿na za³o¿yæ, tak jak pan sena-

tor wspomnia³, ¿e syn bez wiedzy ojca mo¿e
wzi¹æ samochód. Jednak do tego, by uruchomiæ
ten samochód, s¹ potrzebne kluczyki. Nie chcê
rozwijaæ tematu. Trudno, ¿eby ojciec chowa³ te
kluczyki przed synem, jednak, nawet jeœli syn
nadu¿ywa dobroci swego ojca, to ojciec powi-
nien jednak w jakimœ stopniu odpowiadaæ za to,
co czyni syn. Rozwi¹zania przyjête w projekcie
ustawy maj¹ na celu zwiêkszenie skutecznoœci
egzekwowania kar. Trudno sobie wyobraziæ, ¿e-
by w³aœnie w takich sprawach, gdy chodzi o ¿y-
cie ludzkie… Bo co do tragedii, jaka rozgrywa siê
na drogach ka¿dego dnia, nie ma w¹tpliwoœci.
W Polsce ginie dwa razy wiêcej ludzi ni¿ na dro-
gach Francji czy Niemiec, w zwi¹zku z tym nale-
¿y, nawet pewnym kosztem, doprowadziæ do te-
go, ¿eby ustawa dzia³a³a skutecznie, ¿eby…

(Senator Ryszard Bender: I ¿eby syn denuncjo-
wa³ ojca, a ojciec syna.)

Myœlê, ¿e nie mo¿emy w takich kategoriach na
to patrzeæ, ¿e syn… Przecie¿ tu chodzi tylko o za-
p³atê kilkuset z³otych, a nie…

(Senator Ryszard Bender: Mo¿e dla nas to nie
jest wielka suma, ale dla kogoœ innego…)
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dobrze, nie rozstrzygniemy w tej chwili dyle-
matu Pawki Morozowa.

Pan senator Knosala.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam dwa pytania. Pytanie do sprawozdawcy

senatora Meresa dotyczy autostrad.
Jak pokazuj¹ dane statystyczne, liczba ofiar

œmiertelnych na autostradach wydaje siê nie
mieæ zwi¹zku z obowi¹zuj¹cymi w danym pañ-
stwie maksymalnymi dopuszczalnymi prêdko-
œciami na autostradach. Mam tu dane statystycz-
ne. I tak w Austrii na miliard kilometrów przeje-
chanych przez pojazdy ginie 5,9 osób, w Czechach
– 9,9. Przy tym i w Austrii, i w Czechach mamy
ograniczenie do 130 km, a jednak tu mamy 5,9,
a tu mamy 9,9. Z kolei w Niemczech, gdzie w ogóle
nie ma formalnego ograniczenia, jest tylko zalece-
nie dotycz¹ce 130 km/h, liczba ta wynosi tylko
3,8, czyli ca³y czas idzie to w dó³. Ma³o tego, mo¿na
równie¿ przytoczyæ wyniki badañ wykonanych
w ramach programu EuroRAP „Europejski Atlas
Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego”, z których
wynika, ¿e w Polsce – to nie jest powszechnie zna-
ne – najniebezpieczniejsze s¹ drogi krajowe.
W tym¿e atlasie wykazano, w³aœnie te badania po-
zwoli³y to sformu³owaæ, ¿e na polskich nielicz-
nych autostradach zagro¿enie wypadkami jest
bardzo ma³e. Takie s¹ wyniki badañ autostrad
w stosunku do innych kategorii dróg. Mam pyta-
nie, czy rozwa¿ano, aby wy³¹czyæ autostrady
z tych przepisów. A jeœli ju¿ nie bêd¹ wy³¹czone, to
czy fotoradary bêd¹ tylko w tych miejscach szcze-
gólnych, typu dojazdy do punktów p³acenia, czy
te¿, ¿e tak powiem, wzd³u¿ autostrad? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Co do zwiê-
kszenia tej prêdkoœci maksymalnej na autostra-
dach – bo jest wzrost, o 10 km – rozwa¿aliœmy, ow-
szem, jak to siê prze³o¿y na przekroczenie
o 50 km, co wtedy mo¿e siê dziaæ na autostradzie
i dlaczego ta kara jest wtedy tak dotkliwa. Nie roz-
wa¿aliœmy jednak tego, ¿eby tych ograniczeñ na
autostradzie nie by³o. Zwiêkszono tê dopuszczal-
n¹ prêdkoœæ o 10 km, jak pan senator wie. Gdy-
byœmy to ograniczenie zwiêkszyli przy tej najdot-
kliwszej karze o 50 km/h, to praktycznie bêdzie to
200 km/h, a mo¿na sobie wyobraziæ, jak wtedy

wygl¹da sytuacja na autostradzie, jeœli chodzi
o prêdkoœæ. A co do ca³ej filozofii tego, czy w ogóle
ograniczaæ prêdkoœæ na autostradach, to tego te-
matu w zasadzie nie analizowano w ten sposób na
posiedzeniu komisji. Myœlê, ¿e mo¿e pan minister
powie coœ wiêcej na ten temat.

Je¿eli chodzi o ustawianie fotoradarów na
przyk³ad na tych dojazdach i okreœlenie pewnych
miejsc jako najbardziej wra¿liwych, to w ustawie
jest dok³adnie okreœlone, ¿e fotoradary s¹ lokali-
zowane tylko po okreœlonej analizie szczegó³ów,
które tego problemu dotycz¹, i to za zgod¹ inspek-
tora nadzoru ruchu drogowego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Kowalski.

Senator S³awomir Kowalski:

Dziêkujê.
Ja równie¿ mam pytanie do pana senatora Me-

resa.
Chodzi mi o warunki powo³ywania i odwo³ywa-

nia dyrektora tworzonego centrum nadzoru. Zgo-
dnie z art. 140ac ust. 9 dyrektorem centrum nad-
zoru i jego zastêpc¹ oraz naczelnikiem wydzia³u
zamiejscowego mo¿e byæ osoba, która – pomijam
spe³nienie innych warunków – ma tylko i wy³¹cz-
nie obywatelstwo polskie. Chcia³bym siê czegoœ
dowiedzieæ. Zgodnie z projektem ustawy, o któ-
rym bêdziemy mówiæ te¿ dzisiaj, rezygnuje siê
z wymogu zrzeczenia siê przez osobê przyjmuj¹c¹
obywatelstwo polskie posiadanego dotychczas
obywatelstwa innego pañstwa. Pytanie, czy ten
zapis jest zasadny i konieczny?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, je¿eli chodzi o genezê tego

akurat zapisu, to myœlê, ¿e najtrafniejszym wy-
jaœnieniem by³oby sformu³owanie takiej wypo-
wiedzi, i¿ jest to kluczowe stanowisko. Jest to
pañstwowe centrum nadzoru nad ruchem drogo-
wym, dlatego te¿ przyjêto takie rozwi¹zanie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Idczak.

Senator Witold Idczak:

Panie Marsza³ku! Panowie Senatorowie! Mam
takie pytania.
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Czy moglibyœcie mi podaæ informacjê, która
w tej kadencji jest to ju¿ zmiana ustawy o ruchu
drogowym? I czy tego typu ³atanie tak wa¿nego
aktu prawnego rzeczywiœcie s³u¿y poprawie rze-
czywistej stanowionego przez nas prawa, czy nie?
To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Mam po prostu w¹tpliwoœæ,
czy nie jest to nadmierne zaufanie urz¹dzeniom
technicznym. Chodzi o wprowadzenie w³aœciwie
nowej kategorii dowodowej. To, o czym mówi³
pan senator Andrzejewski, budzi powa¿n¹ oba-
wê i myœlê, ¿e akurat my powinniœmy tu, w Sena-
cie, bacznie przypatrzeæ siê kwestii spraw
zwi¹zanych z tajemnic¹ i ochron¹ danych osobo-
wych, inwigilacj¹ i w ogóle podstawowymi pra-
wami i wolnoœciami obywateli. Bo jakie bêdzie
zabezpieczenie tych urz¹dzeñ? Te urz¹dzenia
bardzo ³atwo nastawiæ na 15 km/h i po prostu in-
wigilowaæ wszystkich Polaków, monitorowaæ ich
w sposób prawie ¿e ci¹g³y. Przy dzisiejszym po-
ziomie technologicznym mo¿liwoœci sk³adowa-
nia tych informacji s¹ praktycznie nieograniczo-
ne, a mamy tu do czynienia z bardzo wra¿liwymi
danymi. Pamiêtam, jak w poprzedniej kadencji,
kiedy by³a mowa o ustawieniu oœmiuset rada-
rów, mówiono, ¿e PiS chce wprowadziæ pañstwo
policyjne. Teraz mówimy o tysi¹cu dwustu, ty-
si¹cu szeœciuset radarach i to ju¿ ma oznaczaæ
poprawê bezpieczeñstwa obywateli.

Chcia³bym zadaæ takie pytanie: czy w ogóle jest
szansa, ¿e tak restrykcyjne i policyjne prawo jes-
teœmy w stanie przyj¹æ w tej Izbie? Celowo do pa-
nów senatorów to kierujê, bo w gruncie rzeczy jest
to pytanie polityczne, dotycz¹ce w ogóle filozofii
pojmowania pañstwa, konserwatywnej i liberal-
nej. Moim zdaniem jest wa¿ne.

Bardzo interesuje mnie sposób niszczenia da-
nych, ich likwidacji. Jak mówiê, s¹ to dane wra¿li-
we, a ca³y system jest trywialny, jeœli chodzi o mo-
nitorowanie, inwigilowanie, przekszta³cenie itd.
W s¹dzie tego typu dokumenty s¹ jedynie poszla-
kami, nie s¹ ¿adnymi twardymi dowodami. Mo¿li-
woœæ manipulacji jest praktycznie nieograniczona.

Nastêpna kwestia. S¹ w³aœciciele samocho-
dów, ale wiêkszoœæ samochodów, którymi bardzo
du¿o podró¿uje siê po Polsce, jest leasingowana.
I wtedy ju¿ bardzo trudno zidentyfikowaæ kierow-
cê, który siedzia³ w danym momencie za kierowni-
c¹, na przyk³ad w samochodzie firmowym, bo tego
samochodu u¿ywa, powiedzmy, dwudziestu pra-
cowników. Czy trzeba bêdzie wprowadzaæ jakieœ
nowe rejestry… Moim zdaniem, tak naprawdê
mamy do czynienia z nadawaniem nowej rangi
s³abym dowodom, tak jakby one rzeczywiœcie by³y
mocne. To jest obawa, która – moim zdaniem – bê-
dzie dla wielu senatorów mia³a znaczenie przy po-
dejmowaniu decyzji w trakcie g³osowania nad t¹
ustaw¹. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
To by³ dobry g³os w dyskusji.
Panie Senatorze, proszê odpowiedzieæ na kon-

kretne pytania.

Senator Marek Trzciñski:

W dwóch zdaniach, je¿eli mo¿na.
Panie Marsza³ku, Szanowni Pañstwo, jeœli cho-

dzi o pytanie, która to by³a zmiana, to tego nie
wiem. Ale ta zmiana jest w rzeczywistoœci istotna,
bo ona jakby zmienia system nak³adania kar
w przypadku pope³nienia czynów, do tej pory wy-
kroczeñ, które rocznie skutkuj¹ œmierci¹ wielu ty-
siêcy ludzi. A wiêc ta zmiana jest zupe³nie inna od
zmian, które by³y wczeœniej proponowane, czasa-
mi drobnych. Nale¿y wprowadziæ j¹ jak najszyb-
ciej. Oczywiœcie to nie znaczy, ¿e w przysz³oœci nie
powinny byæ wprowadzane kolejne zmiany, które
bêd¹ wykorzystywaæ te propozycje, zmiany, które
maj¹ s³u¿yæ ograniczaniu liczby ofiar, jak choæby
zmiana dyskutowana w czasie posiedzenia Komi-
sji Gospodarki Narodowej, polegaj¹ca na tym, by
odbieraæ na czas okreœlony prawo jazdy osobom,
które nadmiernie przekroczy³y prêdkoœæ.

Inwigilacja. Oczywiœcie ten sam problem poja-
wia siê, gdy toczy siê dyskusja na temat monito-
ringu w miastach. Coœ za coœ, mo¿emy uratowaæ
¿ycie ludzkie w tysi¹cach liczone albo zajmowaæ
siê sprawami czy problemami, które s¹ istotne,
ale nigdy nie znajd¹ fina³u, jeœli chodzi o roz-
wi¹zania. Takie jest moje przekonanie.

Co do leasingu, bêdê prosi³ o odpowiedŸ przed-
stawicieli ministerstwa. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pytanie jest skierowane do przedstawiciela Ko-

misji Gospodarki Narodowej, senatora Trzciñ-
skiego.

Dotyczy poprawki zawartej w pkcie 3, choæ to,
o co mi chodzi, pojawia siê w ró¿nych popraw-
kach. Mam nastêpuj¹ce wra¿enie: oddzielnie
traktujemy stacjonarne urz¹dzenia oraz obudo-
wy do tych urz¹dzeñ. Przyk³adowo, jest zapis, ¿e
minister wskazuje warunki lokalizacji stacjonar-
nych urz¹dzeñ rejestruj¹cych oraz obudów na te
urz¹dzenia. Wyczuwam, ¿e w ten sposób mo¿na
interpretowaæ dwoistoœæ tych urz¹dzeñ. Z jednej
strony traktujemy je jako urz¹dzenia rejestru-
j¹ce, a z drugiej strony jako obudowy, co mo¿e do-
prowadziæ do tego, ¿e bêd¹ na podstawie tego
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przepisu stawiane tylko obudowy na urz¹dzenia
bez stacjonarnych urz¹dzeñ rejestruj¹cych. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator Marek Trzciñski:

Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, Szanowni
Pañstwo! Tak, mo¿liwe jest stawianie samych ob-
udów, co nie znaczy, ¿e tylko te obudowy bêd¹
stawiane. Oczywiœcie, obudowy i rejestratory to
s¹ dwie odrêbne kwestie i tak bêd¹ traktowane.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Skorupa, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie do wszystkich sprawozdaw-

ców. Czêœæ moich pytañ wyczerpa³ ju¿ pan senator
Idczak, wiêc zadam tylko jedno konkretne pytanie.

Jak to siê sta³o, ¿e te obudowy praktycznie ju¿
od roku s¹ rozstawione po ca³ym kraju? Ka¿dy
z nas jest chyba kierowc¹, jeŸdzi po kraju i widzi,
¿e te urz¹dzenia ju¿ zosta³y zamontowane. Czy to
nie jest odwracanie kota ogonem? Przecie¿ mini-
sterstwo czy nadzór drogowy ju¿ zadecydowa³
o tym, a my dopiero procedujemy w tej chwili nad
ustaw¹. A gdyby ta ustawa nie przesz³a? Co wów-
czas z tymi obudowami? Jak to jest mo¿liwe?
Przecie¿ to jest odwracanie kota ogonem: naj-
pierw montuje siê urz¹dzenia, instaluje siê je,
a dopiero potem my nad tym procedujemy. S¹
przecie¿ inne mo¿liwoœci, nowoczesne, satelitar-
ne. Czy nie uwa¿acie pañstwo, ¿e mo¿na by³o wy-
korzystaæ nowe systemy satelitarne do kontroli
szybkoœci, tañsze ni¿ obecnie montowane syste-
my radarowe? I pomiary by³yby bardziej dok³a-
dne, bardziej precyzyjne, by³aby praktycznie stu-
procentowa kontrola nad szybkoœci¹ na teryto-
rium ca³ego kraju? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze Sprawo-

zdawco.

Senator Marek Trzciñski:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senato-
rowie! Odbieram to pytanie jako g³os za wprowa-
dzeniem tej ustawy. Ta ustawa w³aœnie wykorzy-

stuje nowoczesne œrodki rejestrowania wykro-
czeñ i automatycznego nak³adania kar. Dotych-
czas stawiane maszty i instalowane rejestratory
nie wykorzystywa³y tego systemu. Jak rozumiem,
ten g³os jest g³osem za wprowadzeniem tej usta-
wy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

No dobrze, Panie Senatorze. A je¿eli chodzi
o kontrolê satelitarn¹, to pan…

(Senator Marek Trzciñski: W tej sprawie bardzo
proszê o zabranie g³osu przedstawicieli minister-
stwa.)

Dobrze, dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszka, proszê uprzejmie.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie o techniczne dostosowanie stare-

go, istniej¹cego ju¿ systemu fotoradarów do no-
wego systemu. W starym systemie fotoradary s¹
czyj¹œ w³asnoœci¹, bardzo czêsto samorz¹dy wy-
po¿yczaj¹ je od prywatnych firm i p³ac¹ za to. Sta-
ry system ma s³u¿yæ nowemu. A wiêc jak bêd¹ re-
gulowane sprawy techniczne i finansowe?
W ustawie tego nie ma.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Marek Trzciñski:

Panie Marsza ³ku, Szanowni Pañstwo!
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e komisja nie zajmowa³a
siê tym zagadnieniem. Bêdê prosi³ przedstawicie-
li ministerstwa o powiedzenie, jakie s¹ plany co
do wykorzystania, zastosowania tych urz¹dzeñ,
które ju¿ stoj¹ na polskich drogach.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Person, proszê uprzejmie.

Senator Andrzej Person:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Jak s³usznie zauwa¿y³ pan senator Skorupa,

wszyscy jesteœmy kierowcami. Myœlê, ¿e ja nawet
jestem jednym z aktywniejszych, bo do okrêgu
wyborczego od miejsca zamieszkania mam ponad
200 km, rocznie pokonujê blisko 70 tysiêcy km.
A wiêc z tego wzglêdu znalaz³bym siê chyba na po-
dium. Powiem tak: nie jestem zachwycony tym
pomys³em, bo przestrzeganie tego na pewno
wp³ynie na moj¹ aktywnoœæ w komisji emigracji,
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nie bêdê tu codziennie obecny, bo nie zd¹¿ê. Ale
jak tak trzeba, to trudno. Ja osobiœcie uwa¿am, ¿e
du¿o wa¿niejsze s¹ drogi, a przede wszystkim al-
koholizm pieszych – zw³aszcza w weekend, co wi-
daæ go³ym okiem – i rowerzyœci.

Ju¿ zupe³nie powa¿nie mówi¹c – chocia¿ wszys-
tko mówiê powa¿nie – czy bêdzie jakaœ weryfikacja
tych ograniczeñ? Mo¿emy wyjechaæ teraz z obec-
nymi tu panami policjantami na trasê do W³oc³aw-
ka. Ja pañstwu poka¿ê kilkanaœcie miejsc kom-
pletnie bezsensownych – dozwolona prêdkoœæ 40,
30 km/h. Przestrzeganie tego jest idiotyzmem,
gdzieœ w polu stacje benzynowe, zza zakrêtu nagle
trzeba gwa³townie hamowaæ, bo ktoœ sobie wy-
myœli³ ograniczenie. Czy jest jeden œwiêty w tym
naszym piêknym kraju, który to ustala, wymyœla?
Czy nie mamy prawa weryfikacji tego? Przecie¿ po-
³owa, no mo¿e nie, ale jedna trzecia tych ograni-
czeñ jest bardzo mocno dyskusyjna. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
To by³ g³os w dyskusji, Panie Senatorze.
(Senator Andrzej Person: By³o pytanie: czy jest

weryfikacja tego?)
Czy jest weryfikacja?

Senator Marek Trzciñski:

Chcê powiedzieæ, ¿e komisja zajmowa³a siê tym
problemem. W toku dyskusji prowadzonej na po-
siedzeniu komisji przedstawiciele Komendy G³ó-
wnej Policji Biura Bezpieczeñstwa Ruchu Drogo-
wego zapewniali, ¿e ju¿ w tej chwili przeprowadza-
na jest weryfikacja, inwentaryzacja oznaczenia
dróg i w najbli¿szym czasie, po zakoñczeniu prac,
które w tej chwili s¹ realizowane, nale¿y spodzie-
waæ siê zmiany oznaczeñ. Tak ¿e ja te¿ jako kie-
rowca liczê na to, ¿e nie bêdzie ograniczeñ w tych
miejscach, gdzie naprawdê bezpieczn¹ prêdko-
œci¹ jest predkoœæ znacznie wy¿sza ni¿ ta, któr¹
w tej chwili nakazuj¹ znaki drogowe.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Knosala.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam dwa pytania.
Pierwsze do senatora Trzciñskiego. Które prze-

pisy bêd¹ mia³y zastosowanie w przypadku za-
trzymania za przekroczenie dozwolonej prêdkoœci
obywatela polskiego, który jedzie samochodem
zarejestrowanym za granic¹? Czy bêdzie on pod-
dany obowi¹zkowi uiszczenia kaucji na miejscu?

Bo wiemy, ¿e jest ró¿nica. I, co siê z tym wi¹¿e, czy
cudzoziemiec z kolei, który uiœci tak¹ karê na
miejscu, bêdzie zarejestrowany w centrum ewi-
dencji, czy te¿ nie? Bo mo¿na to zrobiæ tak albo
tak.

I drugie pytanie, do pana senatora Meresa, ta-
kie bardzo szczegó³owe. Otó¿ ci, którzy siê dobro-
wolnie poddaj¹ karze pieniê¿nej, maj¹ dwudzie-
stoprocentowy rabat. A czy ten rabat bêdzie
udzielany te¿ recydywistom? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Trzciñski:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senato-
rowie! W przypadku zatrzymania pojazdu kierowa-
nego przez obywatela polskiego, maj¹cego sta³e
miejsce zamieszkania na terenie Polski, bez w¹tpie-
nia bêd¹ stosowane przepisy dotycz¹ce obywatela
polskiego. Ustawa przewiduje wykluczenie, czyli in-
ne traktowanie, osób czasowo przebywaj¹cych lub
niemaj¹cych sta³ego miejsca zamieszkania lub po-
bytuna terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, awiêc
tylko takiego przypadku, kiedy tym samochodem,
równie¿ samochodem na polskich… Chocia¿ nie.
W przypadku, kiedy taka osoba kieruje samocho-
dem na polskich numerach rejestracyjnych, za ten
samochód odpowiada jednak w³aœciciel. Czyli
w przypadku, kiedy samochodem kieruje osoba je-
dynie przebywaj¹ca czasowo b¹dŸ niemaj¹ca sta³e-
go miejsca zamieszkania, obowi¹zuj¹ przepisy od-
rêbne, kaucja jest zatrzymywana.

Senator Ryszard Knosala:

Nie wiem… Mo¿e powiem inaczej, za³ó¿my, ¿e
ktoœ jest obywatelem polskim, mieszka w Polsce,
ma dowód osobisty, ale jeŸdzi samochodem wypo-
¿yczonym, na przyk³ad od siostry, która mieszka
za granic¹, i ten samochód tam jest zarejestrowa-
ny. Co bêdzie z takim przypadkiem?

Senator Marek Trzciñski:

Mówimy o przypadku, kiedy ten kierowca jest
zatrzymany przez funkcjonariusza.

(Senator Ryszard Knosala: Tak, na terenie Pol-
ski. I co wtedy z kaucj¹?)

W moim przekonaniu odpowiedzialny za prze-
kroczenie prêdkoœci jest kierowca, bo jest on zi-
dentyfikowany przez funkcjonariusza.

(Senator Ryszard Knosala: Tak, tak.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze, ja wiem…)
(Senator Ryszard Knosala: Ale co z kaucj¹, czy

musi uiœciæ j¹ na miejscu?)
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Nie. Dlatego ¿e ten przepis dotycz¹cy uiszcze-
nia kaucji odnosi siê do osób czasowo przebywa-
j¹cych lub niemaj¹cych sta³ego miejsca zamiesz-
kania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a ta osoba ma sta³e zamieszkanie, wiêc
nie podlega przepisom mówi¹cym o kaucji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator WoŸniak…
(Senator Zbigniew Meres: Panie Marsza³ku, ja

bym jeszcze chcia³ odpowiedzieæ…)
Aha, pan senator Meres chce odpowiedzieæ na

drugie pytanie.
Proszê uprzejmie.

Senator Zbigniew Meres:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ten dwudziestoprocentowy

rabat bêdzie dotyczyæ równie¿ tych recydywistów,
i to nawet wtedy, kiedy ta kara, z uwagi na tak¹,
a nie inn¹ sytuacjê, bêdzie wy¿sza. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator WoŸniak, proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mia³bym do pana senatora Trzciñskiego trzy

pytania o charakterze generalnym. Byæ mo¿e bê-
dzie to w³aœnie odpowiedŸ na w¹tpliwoœci doty-
cz¹ce aksjologii.

Pierwsze: jaka jest powszechnoœæ stosowania
podobnych systemów elektronicznej ewidencji
prêdkoœci w krajach Unii Europejskiej, jakie s¹
doœwiadczenia w Unii Europejskiej?

Drugie: jakie bêd¹ Ÿród³a finansowania tego
programu? Bo przecie¿ wiemy dobrze, ¿e ten pro-
gram radarowej ewidencji prêdkoœci bêdzie doœæ
kosztowny.

I trzecie: jakie cele rz¹d chce osi¹gn¹æ poprzez
wdro¿enie tego programu? Jeœli mo¿na, to o zdefi-
niowanie tych celów bardzo bym prosi³. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Trzciñski:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Na posie-
dzeniu komisji przedstawiano przyk³ad Francji,

w której po zastosowaniu bliŸniaczego systemu li-
czba ofiar œmiertelnych spad³a o kilkadziesi¹t
procent.

Jeœli chodzi o œrodki na finansowanie tego pro-
gramu, przewiduje siê, ¿e bêd¹ one pochodzi³y
z Unii Europejskiej.

Jeœli chodzi o cele programu, to podstawowym
celem jest oczywiœcie ograniczenie liczby nie tylko
ofiar œmiertelnych, ale i poszkodowanych hospi-
talizowanych w wyniku wypadków drogowych.
Skutkiem ubocznym, tym korzystnym, jest pozy-
skanie œrodków do funduszu drogowego, w czêœci
te œrodki bêd¹ przekazywane równie¿ samo-
rz¹dom, a czêœæ tych œrodków musi byæ przezna-
czona na poprawê stanu dróg. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Konopka, proszê uprzejmie.
(Senator Marek Konopka: Dziêkujê, Panie Mar-

sza³ku. Wiemy ju¿…)
A, przepraszam, przepraszam bardzo. Pan

marsza³ek Romaszewski zadaje pytanie, tak?
Dziêkujê.

Pan senator Konopka.

Senator Marek Konopka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wiemy ju¿, ile fotoradarów przybêdzie na na-

szych drogach po przyjêciu tej ustawy. Ale
chcia³bym zapytaæ, czy te fotoradary bêd¹ monto-
wane zarówno na drogach wojewódzkich, powia-
towych, jak i na gminnych. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.

Senator Marek Trzciñski:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Zgodnie
z zapisem w ustawie fotoradary bêd¹ równie¿ na
drogach krajowych i powiatowych, jeœli chodzi
natomiast o drogi zarz¹dzane przez samorz¹dy,
to to zadanie bêdzie powierzone samorz¹dom.

(G³os z sali: W przypadku miast na prawach po-
wiatu?)

Tak, w przypadku miast na prawach powiatu.
Ale fotoradary bêd¹ oczywiœcie równie¿ na dro-

gach krajowych, wojewódzkich i na autostra-
dach, i na drogach, które przebiegaj¹ przez mia-
sta na prawach powiatu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Ryszka, proszê bardzo.
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Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Takie pytanie pro domo sua i w nawi¹zaniu do

tego, co mówi³ senator Person.
Czy te kary administracyjne bêd¹ dotyczy³y

osób, które do tej pory nie by³y karane ze wzglêdu
na posiadanie immunitetu sêdziów, pos³ów, se-
natorów? Czy tutaj coœ siê zmieni?

(Senator Marek Trzciñski: Tak.)
No to jest pytanie wprost o to, jak my bêdziemy

traktowani.

Senator Marek Trzciñski:

W moim przekonaniu tak – ale bêdê prosi³ jesz-
cze o potwierdzenie ze strony ministerstwa – dla-
tego ¿e ta kara nie ma charakteru kary za wykro-
czenie. Czyli tutaj immunitet jakby nie dzia³a, tak
¿e nie bêdzie wyj¹tków.

Senator Bogdan Borusewicz:

Dowiedzieliœmy siê czegoœ istotnego. Faktycz-
nie, je¿eli to nie bêdzie wykroczenie, to bêdzie ja-
kieœ rozwi¹zanie. Bo w wypadku wykroczenia, po-
dobnie jak w wypadku przestêpstwa, musi byæ
wniosek o zdjêcie immunitetu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wiêcej pytañ do panów senatorów sprawo-
zdawców nie ma.

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez pos³ów.
Wiem, ¿e G³ówny Inspektor Transportu Dro-

gowego, pan Tomasz Po³eæ, chce zabraæ g³os
w tej sprawie i ustosunkowaæ siê do tych w¹tpli-
woœci. A potem bêd¹ jeszcze pytania do pana In-
spektora.

Proszê bardzo, Panie Inspektorze.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mo¿e nim przejdê do poszczególnych uwag,

które wy³owi³em w toku dyskusji, odniosê siê do
samej istoty ca³ego systemu.

Przede wszystkim w Polsce dotarliœmy oto do
takiego momentu, w którym mamy do czynienia
z ra¿¹cymi przypadkami nieprzestrzegania obo-
wi¹zuj¹cych przepisów prawa, je¿eli chodzi
o prêdkoœæ.

I tutaj odpowiemnaw¹tpliwoœci jednegozpanów
senatorów: oko³o 31% wszystkich œmiertelnych wy-
padków drogowych to s¹ wypadki zwi¹zane z prze-
kroczeniem dopuszczalnej prêdkoœci jazdy.

Z jednej strony musimy pamiêtaæ, ¿e mamy co-
raz nowoczeœniejsze samochody, pe³ne wymyœ-

lnych elektronicznych fajerwerków, z drugiej
strony musimy pamiêtaæ, ¿e crash-testy, które
czasem widzimy choæby w programach motoryza-
cyjnych, gdzie pokazywane jest, jak pojazdy mn¹
siê niczym kartki papieru, realizowane s¹ przy
prêdkoœciach 50–53 km/h. Czyli przy prêdko-
œciach, które tak na dobr¹ sprawê wydaj¹ siê nam
wszystkim po prostu prêdkoœciami œmiesznie
ma³ymi. Pamiêtajmy te¿, ¿e Polska jest ostatnim
z du¿ych krajów europejskich, który przygotowu-
je siê do wdro¿enia i uruchomienia takiego syste-
mu.

I tu znowu odpowiedŸ na jedno z pytañ, które
pada³y z sali Senatu. Otó¿, tego samego typu sys-
temy funkcjonuj¹ we W³oszech, we Francji, w Ho-
landii, Austrii i Wielkiej Brytanii z prozaicznego
powodu – nikt niczego lepszego w chwili obecnej
nie wymyœli³.

Musimy pamiêtaæ, ¿e w momencie, kiedy po-
jawi³ siê ten projekt, dotarliœmy oto do sytuacji,
w której policja tak naprawdê nie by³a w stanie
ogarn¹æ – mówi¹c bardzo brzydko, kolokwialnie
– tych stu szeœædziesiêciu siedmiu urz¹dzeñ po-
sadowionych w chwili obecnej, bo tyle ich jest,
na wszystkich drogach w skali kraju. A fotora-
dar wykonuje œrednio dziewiêæ zdjêæ na dobê.
Dosz³o do tego z prozaicznego powodu: w chwili
obecnej ju¿ ponad piêciuset policjantów ruchu
drogowego jest zaanga¿owanych w – tak w cu-
dzys³owie – zapraszanie w³aœciciela pojazdu
i ustalanie, kto kierowa³ tym pojazdem, a je¿eli
to nie by³ w³aœciciel, to komu ten pojazd zosta³
powierzony? Z regu³y ta osoba jest wzywana ju¿
po przekroczeniu trzydziestodniowego terminu,
który umo¿liwia zastosowanie postêpowania
mandatowego, czyli w efekcie, finalnie anga¿o-
wane s¹ te¿ s¹dy.

Wszystkie kraje europejskie posz³y t¹ w³aœnie
drog¹, przenosz¹c tê odpowiedzialnoœæ do odpo-
wiedzialnoœci administracyjnej. My akurat
w tym zakresie mamy doskona³e doœwiadcze-
nia, bowiem Inspekcja Transportu Drogowego
realizuje postêpowania administracyjne o na³o-
¿eniu kary pieniê¿nej ju¿ od 2002 r., je¿eli cho-
dzi o naruszenia przepisów w transporcie drogo-
wym, tak ¿e nie jest to w ¿adnym wypadku ewe-
nement.

Nieprawdziw¹ jest informacja jakoby tych foto-
radarów mia³o nagle przybyæ oko³o tysi¹ca. Aktu-
alnie ca³y system to jest sto szeœædziesi¹t siedem
urz¹dzeñ, w³¹czaj¹c w to urz¹dzenia zarówno sa-
morz¹dów, jak i Policji. A je¿eli siê wczytamy
w ocenê skutków tego projektu, to zorientujemy
siê, ¿e przewidywany jest zakup dwustu kolej-
nych urz¹dzeñ. To has³o: tysi¹c dwieœcie, które
pojawi³o siê i przemknê³o przez media, wynika
z prozaicznej rzeczy. Kiedyœ w Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad, we wspó³pracy
z Politechnik¹ Krakowsk¹, opracowywano mapê
zagro¿eñ i mapê teoretycznej pojemnoœci syste-
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mu drogowego, je¿eli chodzi o te urz¹dzenia. Ale
nie znaczy to wcale, ¿e tych urz¹dzeñ tyle bêdzie.
Tak jak mówiê, przewidywany jest zakup dwustu
kolejnych, wiêc nawet jeœli oka¿e siê, ¿e te sto
szeœædziesi¹t siedem da siê wprz¹c w nowy sys-
tem, to bedzie ich raptem trzysta szeœædziesi¹t
siedem, co, jak na tak du¿y kraj, nie stanowi, wy-
daje mi siê, przesadnej liczby. Chocia¿by we Fran-
cji jest ich ponad dwa tysi¹ce.

Odniosê siê te¿ do pytania pana senatora Per-
sona. Pan minister Jarmuziewicz i my jako resort
infrastruktury, zobowi¹zujemy siê do jednej rze-
czy – bo mamy rok na uruchomienie tego systemu
– ¿e w tym czasie dokonany zostanie gruntowy
przegl¹d ca³ego oznakowania drogowego. Trzeba
przejrzeæ wszystkie znaki ograniczaj¹ce prêd-
koœæ, usun¹æ znaki ograniczaj¹ce prêdkoœæ tam,
gdzie nie jest to potrzebne. Co wiêcej, skorzystaæ
z mechanizmów, które s¹ ju¿ przecie¿ przewidzia-
ne przez przepisy, ¿e mo¿na administracyjnie nie
tylko prêdkoœæ obni¿aæ, ale, jeœli parametry drogi
na to pozwalaj¹, równie¿ prêdkoœæ podnosiæ. Ten
system bêdzie mia³ sens tylko wtedy, kiedy przy-
wrócimy zaufanie ludzi do znaków ogranicza-
j¹cych prêdkoœæ. Na tej zasadzie, ¿e je¿eli ktoœ do-
strze¿e znak ograniczenia, to bêdzie wiedzia³, ¿e
on tam jest naprawdê potrzebny.

Choæby kilka tygodni temu w jednym z tygodni-
ków pojawi³a siê informacja, ¿e zosta³ przebudo-
wany odcinek drogi pomiêdzy Szczytnem a Ol-
sztynem. Kiedy ta droga by³a krêta i stara, to by³o
tam 90 km/h, bo by³o to poza obszarem zabudo-
wanym. W miêdzyczasie zosta³a piêknie wyre-
montowana, pojawi³ siê prosty odcinek z dodat-
kowymi poboczami i natychmiast pojawi³ siê te¿
znak ograniczaj¹cy prêdkoœæ do 70 km/h. A wiêc
s¹ takie kuriozalne przypadki.

Od chwili przyjêcia ustawy do chwili urucho-
mienia systemu mamy rok na to, aby po prostu
dokonaæ weryfikacji oznakowania, bo w przeciw-
nym wypadku ca³y ten system bêdzie skompro-
mitowany.

Je¿eli chodzi o potencjaln¹ dwoistoœæ urz¹dze-
nia i obudowy do urz¹dzenia, to tutaj nic siê nie
zmienia w porównaniu do stanu obecnego. Pa-
miêtajmy o tym, ¿e ju¿ w chwili obecnej ten sys-
tem w ten sposób funkcjonuje. My przecie¿ nie
tworzymy niczego nowego, zmieniamy tylko zasa-
dy dzia³ania systemu, ale fotoradary ju¿ na dro-
gach s¹. A w chwili obecnej jest tak, ¿e statystycz-
nie wykorzystywane jest jedno urz¹dzenie na piêæ
obudów, st¹d jest okreœlenie urz¹dzenie albo ob-
udowa. Obudowa to jest puszka, która stoi przy
drodze, ale nie zawsze w niej jest urz¹dzenie. Na
razie jest tak, ¿e policjanci ruchu drogowego czy
stra¿nicy gminni, je¿eli chodzi o drogi lokalne, po
prostu wk³adaj¹ do tych puszek te urz¹dzenia.
St¹d s¹ takie terminy w przepisach ustawy.

Je¿eli chodzi o kwestiê dowodów z fotoradarów,
to powiem tak. Trudno w tym momencie mówiæ
o s³aboœci tych dowodów z jednego powodu. Foto-
radar jest urz¹dzeniem, które przechodzi bardzo
œcis³¹ kontrolê metrologiczn¹, przeprowadzan¹
przez G³ówny Urz¹d Miar. Do ka¿dego urz¹dzenia
do³¹czone jest œwiadectwo homologacji, które
w sposób wyraŸny okreœla na przyk³ad, ¿e fotora-
dar ma tolerancjê plus 1 czy plus 2 km/h. I tutaj
nam to nie grozi, niezale¿nie od tego, czy zostanie
przyjêty wniosek mniejszoœci, gdzie mówi siê o po-
tencjalnym, podkreœlam, sankcjonowaniu od
5 km/h. Popatrzcie bowiem pañstwo na to, ¿e
w chwili obecnej takiego zapisu w ogóle nie ma
i hipotetycznie policjant móg³by ustawiæ fotora-
dar, na przyk³ad, w mieœcie, od 51 km/h. Nie
przypuszczam, ¿eby ktokolwiek z nas by³ w takiej
sytuacji zatrzymany. Czyli dochodzimy do tego, ¿e
nie wszystko daje siê uregulowaæ przepisami.
Wszêdzie po prostu potrzebny jest zdrowy roz-
s¹dek. I skoro przez te lata, kiedy te urz¹dzenia
funkcjonowa³y, nikt nigdy na nikogo kary za te
51 km/h nie na³o¿y³, to znaczy, ¿e tego typu sy-
tuacji nie bêdzie.

Co wiêcej, uciekam od pojawiaj¹cych siê zarzu-
tów, ¿e bêdziemy zmierzali do tego, aby tak na-
prawdê wydrenowaæ kieszeñ podatnika. Po pier-
wsze, pamiêtajmy, ¿e je¿eli zweryfikujemy ograni-
czenia prêdkoœci, to usankcjonujemy wyraŸne
z³amanie przepisów prawa. Nikt nikomu nie bê-
dzie wydawa³ polecenia, by przekroczy³ prêdkoœæ.
Po drugie, pamiêtajmy te¿ o tym, ¿e tego typu sys-
temy funkcjonuj¹ we wszystkich innych krajach
europejskich i nikt niczego lepszego nie wymyœli³,
niestety. Jest proste rozwi¹zanie, albo bêdziemy
tolerowaæ to, ¿e Polska jest krajem, w którym bez
wzgl¹du na to, co siê dzieje… Bo powiedzmy so-
bie, ¿e dot¹d by³o tak, i¿ ka¿da s³u¿ba wystêpu-
j¹ca na drodze – czy to Policja, czy to Inspekcja
Transportu Drogowego, czy to Stra¿ Graniczna,
która na obszarach przygranicznych te¿ kontro-
luje – mówi³a: robimy, co mo¿emy. Ale fina³ tego
„robimy, co mo¿emy” od lat jest niezmienny – œre-
dnio szeœædziesi¹t dwa tysi¹ce wypadków drogo-
wych i piêæ tysiêcy czterysta, piêæ tysiêcy piêæset
osób gin¹cych rokrocznie na naszych drogach.
Pamiêtajmy o tym, ¿e wœród tych osób równie do-
brze mo¿emy byæ i my, bowiem ¿adna z tych osób,
które zginê³y na drogach, nie zak³ada³a, ¿e zginie
œmierci¹ tragiczn¹. Bo gdyby zak³ada³a, to po pro-
stu, tak przypuszczam, nie zasiad³aby za kiero-
wnic¹ samochodu.

I to jest te¿ odpowiedŸ na pytanie: jaki cel sobie
stawiamy? Tego typu system we Francji dopro-
wadzi³ do zmniejszenia liczby œmiertelnych wy-
padków o 40%. We W³oszech dwa lata temu uru-
chomiono taki system pod nazw¹ Tutor. Tam on
troszkê inaczej funkcjonuje, bo generalnie odno-
si siê do sieci autostrad. Po roku jego funkcjono-
wania W³osi mogli oznajmiæ, ¿e liczba œmiertel-
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nych wypadków na autostradach zmala³a o 50%.
S¹ to spektakularne dane. Trudno jest mówiæ
o celach iloœciowych, prawda? Ginie u nas piêæ
tysiêcy piêæset osób. Je¿eli kilkaset osób, tysi¹c
osób czy pó³tora tysi¹ca osób mniej zginie na na-
szych drogach… W tym momencie, tak jak mó-
wiê, jest to ma³a miejscowoœæ, to jest raz. Dwa,
pamiêtajmy o kosztach spo³ecznych, które sza-
cowane s¹ przez Uniê Europejsk¹ jako przekra-
czaj¹ce milion euro w przypadku jednego zabite-
go. My tego nie czujemy, co wiêcej te koszty s¹
czêsto rozproszone, ponoszone przez szereg ró¿-
nych instytucji, ale to jest ponad milion euro.
A wiêc tu s¹ tak naprawdê ukryte zyski z ca³ego
systemu.

�ród³o finansowania. To jest te¿ odpowiedŸ na
pytanie pana senatora WoŸniaka. Akurat na ten
cel nie wydamy z³otówki ze œrodków publicznych,
bowiem w Sektorowym Programie Operacyjnym
„Transport” Unia Europejska przeznaczy³a w³aœ-
nie na ten cel – te pieni¹dze nie mog¹ byæ przesu-
niête na nic innego, po prostu albo je wydatkuje-
my, albo bêd¹ musia³y wróciæ do Unii Europej-
skiej – 54 miliony euro. My mamy pieni¹dze prze-
widziane przez Uniê w³aœnie na budowê Centrum
Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogo-
wym i mo¿emy tylko postawiæ sobie pytanie, czy
skorzystaæ z nich, czy nie. Tylko pamiêtajmy, ¿e
je¿eli nie skorzystamy i doprowadzimy do sytua-
cji, ¿e te œrodki wróc¹ do Unii Europejskiej, to za-
raz po tym Komisja Europejska zada nam pyta-
nie, co zrobiliœmy, ¿eby zmieniæ sytuacjê, kiedy
u nas na 100 wypadków drogowych ginie staty-
stycznie 11,2 osoby, podczas gdy w innych kra-
jach Unii Europejskiej s¹ to statystycznie 2,5 czy
3 osoby. Trudno nam wtedy bêdzie siê wybroniæ,
t³umacz¹c, ¿e nie wziêliœmy tych pieniêdzy, nie
uruchomiliœmy systemu, a jednoczeœnie nie ma-
my ¿adnego innego pomys³u, jak poprawiæ sytua-
cjê w zakresie bezpieczeñstwa ruchu drogowego
i per saldo tolerujemy to, ¿e ginie ponad piêæ tysiê-
cy osób.

Je¿eli by³yby jakieœ pytania do strony rz¹do-
wej, to jak najbardziej jestem gotowy na nie odpo-
wiedzieæ. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

(Senator Ryszard Bender: Pani Marsza³ek, pan
minister pyta… Czy mo¿na zadaæ pytanie?)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo przepraszam, zamienialiœmy siê miej-
scami z panem marsza³kiem Borusewiczem.

Mo¿na teraz zadawaæ pytania.
Bardzo proszê, pan marsza³ek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo! Chcê za-
daæ panu pytanie, to jest pytanie retoryczne.

Czy uwa¿a pan, ¿e mo¿na karaæ w trybie admi-
nistracyjnym? Bo w tej ustawie jest takie roz-
wi¹zanie, przekroczenie prêdkoœci to nie jest ju¿
wykroczenie, w zwi¹zku z tym kara bêdzie nak³a-
dana w trybie administracyjnym. Je¿eli to nie jest
wykroczenie, to niech pan powie, co to jest z pun-
ktu widzenia prawa.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Marsza³ku, otó¿ akurat tutaj

odpowiedŸ jest oczywista. Mo¿na karaæ w trybie
administracyjnym i Inspekcja Transportu Drogo-
wego robi to od 2002 r., czyli od chwili przyjêcia
ustawy o transporcie drogowym, a konkretnie od
paŸdziernika 2002 r., kiedy na drogi wyszli pier-
wsi inspektorzy. Mamy do czynienia z norm¹ pra-
wn¹, nastêpuje naruszenie tych przepisów prawa
i w tym momencie pojawia siê kwestia, jak ma siê
nazywaæ odpowiedzialnoœæ. Do tej pory narusze-
nie prêdkoœci by³o usytuowane w prawie wykro-
czeñ i rodzi³o odpowiedzialnoœæ za wykroczenie.
Finalnie doprowadzi³o to do sytuacji, kiedy, jak
mówiliœmy, ponad piêciuset policjantów ruchu
drogowego miast funkcjonowaæ na drogach i byæ
na tych drogach obecnych, zajmuje siê wzywa-
niem w³aœcicieli czy kieruj¹cych pojazdami i ob-
róbk¹, mówi¹c brzydko, zdjêæ, przepytywaniem
tych osób i póŸniej sporz¹dzaniem choæby wnios-
ków do s¹dów grodzkich. Pamiêtajmy o tym, ¿e
uruchomienie tego systemu w³aœnie odpowie-
dzialnoœci administracyjnej nak³adanej general-
nie… Jego adresatem jest b¹dŸ kieruj¹cy, b¹dŸ
w³aœciciel pojazdu.

Po tym jak zarejestrowane zostanie naruszenie
przepisów prawa, ca³oœæ dokumentacji trafia do
w³aœciciela pojazdu jako osoby powi¹zanej w Cen-
tralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z tym po-
jazdem, bo figuruje ona jako w³aœciciel. W³aœciciel
ma do wyboru tak naprawdê dwie metody postê-
powania: albo, je¿eli to on prowadzi³ pojazd, op³a-
ci karê administracyjn¹, albo wska¿e osobê, która
tym pojazdem kierowa³a. Je¿eli chodzi o najnow-
sze rozwi¹zania, to t¹ sam¹ drog¹ poszli W³osi
i Francuzi.

Odpowiem pokrótce na postawione pytanie:
tak, mo¿na sankcjonowaæ administracyjnie na-
ruszenia przepisów prawa. Doskona³ym tego
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przyk³adem jest obowi¹zuj¹ca ustawa o trans-
porcie drogowym. Aktualnie szeœciuset inspek-
torów transportu drogowego przeprowadza po-
nad sto szeœædziesi¹t tysiêcy kontroli. W wyniku
tych kontroli wszczynamy oko³o trzydziestu piê-
ciu tysiêcy postêpowañ administracyjnych
o na³o¿enie kary pieniê¿nej, akurat na transpor-
towców nak³adamy kary finansowe na sumê kil-
kudziesiêciu milionów z³otych rocznie. Ten sys-
tem by³ weryfikowany, co wiêcej, w ubieg³ym ro-
ku by³ jeszcze badany przez Trybuna³ Konstytu-
cyjny, który stwierdzi³, ¿e w tym momencie fun-
kcjonowanie tego systemu nie rodzi ¿adnych
w¹tpliwoœci co do zgodnoœci z konstytucj¹.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz poproszê pana senatora Ryszarda Ben-
dera, póŸniej, w tej kolejnoœci, senatorów Grusz-
kê, Kieresa, Kleinê, Gogacza, B³aszczyka i siebie.
Potem dalej bêdê czyta³a nazwiska.

Bardzo proszê, pan senator Ryszard Bender.

Senator Ryszard Bender:

Panie G³ówny Inspektorze, chcia³bym jednak
podtrzymaæ zdanie poprzednie, ¿ebyœmy siê za-
stanowili siê nad tym, czy takie rozszerzenie kar
administracyjnych, karanie administracyjne, jest
dobre i w³aœciwe. Czy nie wracamy do czasów car-
skich, kiedy to w³aœnie nawet s¹dy mia³y spokój,
nie musia³y siê niczym za wiele zajmowaæ, bo
wszystko rozpatrywano administracyjnie. By³o
tak g³ównie w Kraju Nadwiœlañskim, jak póŸniej
zosta³o nazwane Królestwo Polskie. W g³êbi car-
skiej Rosji system s¹dowy by³ œwietnie rozwiniêty,
a nas, Polaków, w tak zwanym Kraju Nadwiœlañ-
skim karano administracyjnie. Czy musimy zada-
waæ takie administracyjne ciosy? Uwa¿am, ¿e to
jest tak z³e, jak to, o czym mówi³em i o co pyta³em
pana sprawozdawcê: denuncjowanie dzieci przez
ojca czy ojca przez dzieci, rodzeñstwo przez ro-
dzeñstwo, ¿e to nie w³aœciciel, a ktoœ inny prowa-
dzi³ auto. To jest podmulanie wszelkich zasad mo-
ralnoœci…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Pytanie,
Panie Senatorze.)

…moralnoœci indywidualnej i moralnoœci pub-
licznej. Pan tutaj byæ mo¿e troszkê poza œwiado-
moœci¹ powiedzia³, ¿e we W³oszech tylko na auto-
stradach s¹… Dlaczego? Dlatego ¿e tam drogi lo-
kalne s¹ dobre. I tu pytam: czy nie lepiej tê ener-
giê, tyle zainteresowania skierowaæ na sprawê po-
prawy dróg? Bo drogi u nas s¹ fatalne i widaæ nie-
raz… Ja nie prowadzê auta, ale jak z kimœ jadê, to
widzê, ¿e ten ktoœ nagle hamuje, wpada w jakieœ

dziury, bo wydawa³o mu siê, ¿e jedzie policja, czy
te¿ z powodu tego radaru w pobli¿u Markuszowa.

A wiêc czy nie uwa¿a pan, ¿e nale¿y polepszyæ
przede wszystkim stan dróg, bo s¹ fatalne, naj-
gorsze w Europie, i nawet na Bia³orusi, jak mi
opowiadano, s¹ chyba lepsze?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê o odpowiedŸ.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Senatorze, pamiêtajmy o tym,

¿e odpowiedzialnoœæ administracyjna przewiduje
te¿ kontrolê s¹dow¹. I tak samo dzieje siê w chwili
obecnej – je¿eli ktoœ otrzyma karê administracyj-
n¹ na³o¿on¹ przez Inspekcjê Transportu Drogo-
wego czy te¿ Policjê, ma mo¿liwoœæ odwo³ania siê,
pocz¹wszy od wojewódzkiego s¹du administra-
cyjnego, a skoñczywszy na Naczelnym S¹dzie Ad-
ministracyjnym. Tak ¿e to nie jest tak, ¿e…

(Senator Ryszard Bender: To jest d³uga droga
i figa z tego wyjdzie.)

Nie, tutaj pozwolê sobie siê nie zgodziæ. Jestem
gotowy udostêpniæ panu senatorowi materia³ ze
swojego biura prawnego, które weryfikuje tego ty-
pu postêpowanie. Sporo spraw koñczy siê
w s¹dzie i faktycznie nie zawsze wygrywa inspek-
cja, bowiem pamiêtamy o tym, ¿e inspektor te¿
jest tylko cz³owiekiem. A wiêc tutaj nie wi-
dzia³bym powodów do obaw co do samego rozsze-
rzenia systemu kar administracyjnych, bo pamiê-
tajmy o tym, ¿e jest on weryfikowany zarówno
przez organ drugiej instancji, jak i póŸniej na po-
szczególnych etapach kontroli s¹dowej.

Je¿eli chodzi o tê uwagê, o to mocne stwierdze-
nie, którego u¿y³ pan senator, o denuncjowaniu
ojca, to pamiêtajmy o tym, ¿e w tym zakresie siê
nic nie zmienia. Ju¿ teraz, je¿eli otworzymy prze-
pisy prawa o ruchu drogowym, zobaczymy, ¿e
w prawie o ruchu drogowym od wielu lat jest prze-
pis, który mówi, ¿e je¿eli policjant tego za¿¹da, to
w³aœciciel ma obowi¹zek wskazaæ, kto kierowa³
pojazdem. Ten przepis obowi¹zywa³ od zawsze
i nie budzi³ dotychczas ¿adnych w¹tpliwoœci.

Jak najbardziej zgadzam siê z tym, ¿e oprócz
inwestowania w budowê systemu fotoradarowe-
go niezbêdne jest poprawienie stanu dróg. I co do
tego nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci. Ale wydaje mi
siê, ¿e w tym momencie nie s¹ w³aœciwe stwier-
dzenia, które mo¿na czasem us³yszeæ: najpierw
wybudujmy drogi, a póŸniej stawiajmy fotorada-
ry. To nie tak.

(Senator Ryszard Bender: To Ÿle, ¿e tak obo-
wi¹zuje.)
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W³aœnie we Francji najpierw wybudowano sieæ
autostrad, a potem pewnego dnia siê obudzono
i zorientowano, ¿e ponad osiem tysiêcy osób ginie
na tych wspaniale wybudowanych autostradach.
I za spraw¹ Nicolasa Sarkozy’ego, wtedy ministra
spraw wewnêtrznych i administracji, zaczêto na
gwa³t stawiaæ te urz¹dzenia – tysi¹c dwieœcie
w pierwszym roku, tysi¹c w kolejnym. Tam by³o
tak: najpierw wybudowano drogi, doprowadzono
do powstania ogromnego problemu i dopiero póŸ-
niej za pomoc¹ systemu ten problem usi³owano,
mówi¹c brzydko, spacyfikowaæ.

(Senator Ryszard Bender: U £ukaszenki s¹ lep-
sze…)

Tak ¿e wydaje mi siê, ¿e te dwa dzia³ania, czyli
zarówno inwestycje infrastrukturalne, jak i budo-
wa systemu, który powinien siê przyczyniæ do te-
go, ¿e ludzie bêd¹ przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa, nie mog¹ byæ prowadzone roz-
³¹cznie…

(Senator Ryszard Bender: Œwiêta prawda.)
… i takie jest w tej sprawie stanowisko rz¹du.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê pana senatora Tadeusza Gruszkê.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Inspektorze, w dyskusjach, które po-

przedza³y przyjêcie tej ustawy przez Sejm, by³a
mowa o tym, ¿e z naszych dróg znikaj¹, przynaj-
mniej takie wiadomoœci do mnie dotar³y, atrapy
fotoradarów, te maszty, i bêd¹ tylko te, które s¹
wyposa¿one w urz¹dzenia rejestracyjne. Czy to
jest prawda? I moje pytanie jest nastêpuj¹ce: ile
takich skrzynek z atrapami fotoradarów istnieje
na naszych drogach? Czy one bêd¹ likwidowane,
czy zostan¹ tylko stanowiska rzeczywiste, te
skrzynki z zamontowanym urz¹dzeniem? I czy li-
czba, o której pan wspomnia³, sto siedemdziesi¹t
szeœæ z dwustu, to jest tylko docelowo w 2010 r.,
czy te¿ dotyczy to ca³ego etapu wprowadzenia
w Polsce kontroli prêdkoœci za pomoc¹ sieci foto-
radarów? To by³o pytanie zwi¹zane z fotoradara-
mi.

A drugie dotyczy poprawki, jaka zosta³a wpro-
wadzona – mam nadziejê, ¿e pan inspektor o niej
wie – podczas obrad Komisji Gospodarki Narodo-
wej, poprawki zwi¹zanej w³aœnie z obowi¹zkiem
zakupu przez jednostki samorz¹du terytorialnego
urz¹dzeñ do kontroli oraz obudów do nich. Czy
w zwi¹zku z tym nie istnieje zagro¿enie, ¿e samo-
rz¹dy bêd¹ kupowa³y urz¹dzenia inne ni¿ te ku-
powane, tak powiedzmy, centralnie i ¿e one nie

bêd¹ kompatybilne? I jeszcze kolejne pytanie
z tym zwi¹zane: co z przepisami o zamówieniach
publicznych? Czy nie bêdzie tu sprzecznoœci?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê uprzejmie o odpowiedŸ.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Senatorze! Otó¿ je¿eli chodzi

o kwestiê atrap, faktycznie dotarliœmy do takiego
punktu i w chwili obecnej mamy do czynienia
z sytuacj¹, w której Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad pod koniec ubieg³ego roku
kupi³a kolejne czterysta piêædziesi¹t cztery pusz-
ki, mówi¹c brzydko, inaczej: atrapy fotoradarów,
w których mo¿na zamontowaæ urz¹dzenie, ale te¿
finalnie mo¿e go tam nie byæ. Z naszego punktu
widzenia to rozwi¹zanie docelowo nie powinno je-
dnak funkcjonowaæ, bowiem ju¿ w chwili obecnej,
je¿eli ktoœ wyposa¿y siê choæby w CB-radio, to
okazuje siê, ¿e wiedza na taki temat, czy fotoradar
jest obecny tylko w jednej skrzynce na dziesiêæ,
zaczyna byæ wiedz¹ powszechn¹. Co wiêcej, oka-
zuje siê, ¿e samochody ciê¿arowe maj¹ kabiny
akurat na tej wysokoœci, ¿e kierowcy doskonale
widz¹, czy w tej puszce jest urz¹dzenie, czy nie.
S³owem, ci, którzy maj¹ CB-radio, doskonale wie-
dz¹, w którym miejscu to urz¹dzenie siê znajduje.
I tego typu system, w którym mamy i puste
skrzynki, i urz¹dzenia w tych skrzynkach, para-
doksalnie doprowadza do takiej sytuacji, ¿e mo¿e
wrêcz spowodowaæ dodatkowe zagro¿enie bezpie-
czeñstwa ruchu drogowego, bowiem jedna osoba,
widz¹c tak¹ skrzynkê, zaczyna hamowaæ, a ten,
kto ma œwiadomoœæ, ¿e ta skrzynka jest pusta, bê-
dzie jecha³ z dotychczasow¹ prêdkoœci¹ wy¿sz¹
ni¿ dopuszczalna. A wiêc nagle te prêdkoœci za-
czynaj¹ siê ró¿nicowaæ i wystarczy jeden niebez-
pieczny czy nieostro¿ny manewr, aby dosz³o do
tragedii. Dlatego na pewno bêdziemy zmierzaæ do
tego – choæby wzorem Francji – aby by³o tak, ¿e je-
œli mamy do czynienia ze skrzynk¹, to w tej
skrzynce zawsze jest urz¹dzenie. I jak mówiliœmy
tutaj wczeœniej, te urz¹dzenia maj¹ stawaæ nie
tam, gdzie by³oby mo¿na zrobiæ najwiêcej zdjêæ,
tylko tam, gdzie by³a koncentracja wypadków
drogowych ze skutkiem œmiertelnym. Co wiêcej,
zmierzamy do tego, aby tam, gdzie takie urz¹dze-
nie bêdzie usytuowane w pasie drogowym, zawsze
sta³y tablice, ostrzegaj¹ce kieruj¹cego pojazdem
o tym, ¿e za chwilê napotka takie urz¹dzenie. Bo
celem, jaki mamy osi¹gn¹æ, jest doprowadzenie
nie do tego, ¿eby pstrykn¹æ zdjêcie, mówi¹c

29. posiedzenie Senatu w dniu 18 marca 2009 r.
22 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw

(g³ówny inspektor T. Po³eæ)



brzydko, i póŸniej na³o¿yæ na kogoœ karê, ale do
tego, aby na tym odcinku drogi, gdzie koncentro-
wa³y siê zdarzenia drogowe, w których ginêli lu-
dzie, ten cz³owiek jecha³ z prêdkoœci¹, jaka po-
zwoli pojazd zatrzymaæ, po prostu go opanowaæ,
kiedy na przyk³ad ktoœ wybiegnie na ulicê.

Je¿eli chodzi o obowi¹zek zakupu urz¹dzeñ
przez samorz¹dy i zwi¹zan¹ z tym obawê pana se-
natora, sprawa jest, powiedzmy, rozwi¹zana
w ten sposób, ¿e po przyjêciu ustawy centrum bê-
dzie obrabiaæ materia³ cyfrowy dostarczany na
przyk³ad przez policjê czy przez samorz¹dy i prze-
widziana jest tutaj delegacja do wydania rozpo-
rz¹dzenia przez ministra w³aœciwego do spraw in-
frastruktury w porozumieniu z ministrem w³aœci-
wym do spraw administracji, w którym to rozpo-
rz¹dzeniu okreœlone zostan¹ techniczne parame-
try tych danych, jakie maj¹ byæ przesy³ane. A wiêc
finalnie bêdzie bez znaczenia, czy samorz¹d kupi
na przyk³ad fotoradar firmy Gatso Meter, GAI,
Multanova, Redflex, czy te¿ jakiejœ innej firmy,
która jest obecna na rynku. Nas bêdzie intereso-
wa³o tylko jedno: ¿eby dane przekazywane do sys-
temu odpowiada³y pewnemu standardowi.
I w tym momencie takich obaw nie mamy.

Pamiêtajmy te¿ o tym, ¿e samorz¹dy bêd¹ otrzy-
mywaæ 80% wszystkich na³o¿onych kar pieniê¿-
nych, czyli to nie jest tak, ¿e samorz¹d musi zap³a-
ciæ i nic z tego nie otrzyma. Samorz¹d bêdzie mia³
póŸniej osiemdziesiêcioprocentowy zwrot z tytu³u
kar na³o¿onych przez to urz¹dzenie, tak to nazwij-
my, które dzia³a³o na terenie drogi samorz¹dowej.
I wola Sejmu by³a te¿ taka, aby 60% z tych kwot by-
³o przeznaczanych na budowê, przebudowê, re-
mont i utrzymanie dróg samorz¹dowych, tak aby
te pieni¹dze wraca³y w³aœnie tam, aby przeznacza-
no je na drogi. Tutaj ju¿ nie ma pana senatora Ben-
dera, ale powiem, ¿e ca³y czas by³ gdzieœ w tle ten
pomys³, aby te pieni¹dze by³y przeznaczane przez
samorz¹dy równie¿ na poprawê istniej¹cej sieci
drogowej, bo sporo w tym zakresie jest jeszcze do
zrobienia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o zadanie pytania pana senatora Leona
Kieresa.

Senator Leon Kieres:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze! Mam w¹tpliwoœci, ¿e projekto-

wana ustawa dotyczy s¹downictwa, zmienia w³a-
œciwoœæ w sprawach, o których tutaj mówimy,
przenosz¹c je z s¹downictwa powszechnego
s¹dów grodzkich do s¹downictwa administracyj-
nego. Jak pamiêtam, ustawa o Krajowej Radzie

S¹downictwa stanowi, ¿e wszelkie sprawy doty-
cz¹ce s¹downictwa ujête w projektach aktów nor-
matywnych podlegaj¹ zaopiniowaniu przez KRS,
Krajow¹ Radê S¹downictwa. Sam by³em sprawo-
zdawc¹ nowelizacji jednej z ustaw uchwalanej
w celu wykonania wyroku Trybuna³u Konstytu-
cyjnego, w którym stwierdzono miêdzy innymi
niekonstytucyjnoœæ pewnej ustawy czy te¿ przepi-
su, a jedyny argument by³ taki, ¿e ten przepis nie
zosta³ skonsultowany z Krajow¹ Rad¹ S¹downi-
ctwa. Wiem, ¿e ten projekt ustawy nie by³ konsul-
towany z KRS ani w Sejmie, ani w Senacie. Czy
pañstwo tê sprawê badaliœcie?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Senatorze, powiem tak: pier-

wsze s³yszê. Projekt ustawy, jak wiemy, jest pro-
jektem poselskim. Owszem, strona rz¹dowa by³a
tutaj od samego pocz¹tku zaanga¿owana i w tej
sprawie wypowiada³ siê miêdzy innymi resort
sprawiedliwoœci, i nigdy nie podnoszono tego ty-
pu uwag. Owszem, ja przeka¿ê tê uwagê, bêdzie-
my siê temu przygl¹daæ. Za³o¿enie by³o jednak
takie, ¿e skoro wypowiada³ siê resort sprawiedli-
woœci i skoro nie by³o w¹tpliwoœci co do istoty ca-
³ego systemu, co wiêcej, w trakcie prac posel-
skich pojawi³o siê kilka opinii, w których dok³a-
dnie badano w ogóle zgodnoœæ ca³ego projektu…
Tak jak pan senator raczy³ zauwa¿yæ, dokonuje-
my dosyæ istotnej transformacji, je¿eli chodzi
o przeniesienie pewnej odpowiedzialnoœci, dot¹d
zastrze¿onej w prawie wykroczeñ, jak gdyby
w obrêb odpowiedzialnoœci administracyjnej.
I w tym zakresie nie by³o uwag ze strony resortu
sprawiedliwoœci, co wiêcej, by³o opracowanych
kilka opinii prawnych, zarówno przez œrodowis-
ka akademickie, jak i przez Biuro Studiów i Eks-
pertyz Kancelarii Sejmu. Wszystkie te opinie po-
twierdza³y zgodnoœæ albo co najmniej niesprze-
cznoœæ z konstytucj¹ regulacji, jakie zosta³y za-
warte w przed³o¿onym projekcie ustawy. Tylko
w ten sposób mogê siê do tego odnieœæ w chwili
obecnej.

Senator Leon Kieres:

Mam opiniê, jak¹ wczoraj przekaza³ mi prezes
Naczelnego S¹du Administracyjnego, w której
stwierdza siê naruszenie przez tê ustawê art. 2 i 7
polskiej konstytucji w zwi¹zku z brakiem konsul-
tacji z Krajow¹ Rad¹ S¹downictwa.
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G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Szanowny Panie Senatorze, ja powiem tak: ta
ustawa z ca³¹ pewnoœci¹ prêdzej czy póŸniej docze-
ka siê tego i stanie przed Trybuna³em Konstytucyj-
nym z jednego prozaicznego powodu: powiedzmy
sobie szczerze – takie by³y zreszt¹ oczekiwania
spo³eczne i w takim kierunku posz³y prace w Se-
jmie – ona znosi wszelkie immunitety w tym zakre-
sie, fakt przekroczenia prêdkoœci wystarcza do te-
go, ¿eby kogoœ ob³o¿yæ sankcjami. I faktycznie by³o
ju¿ kilka takich opinii wywodz¹cych siê ze œrodo-
wiska s¹downiczego. Ja mogê odpowiedzieæ tylko
w ten sposób: my dysponujemy z kolei szeregiem
opinii, w których mowa o zgodnoœci z konstytucj¹
tych rozwi¹zañ. Ja nie mówiê dok³adnie o tym,
o czym mówi pan senator, to jest uwaga, z jak¹ po
raz pierwszy spotka³em siê w dniu dzisiejszym.
Bardzo dziêkujê, ja j¹ przeka¿ê swoim kolegom.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Kazimierz Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Ta ustawa jest
niew¹tpliwie wa¿na, i jak siê wydaje, cele, jakie ma
realizowaæ, s¹ naprawdê istotne. Wszystkim nam
przecie¿ zale¿y na tym, aby poziom bezpieczeñstwa
na drogach by³ wysoki i aby wypadków, szczegól-
nie tych œmiertelnych, by³o jak najmniej. Z tego
za³o¿enia bardzo siê cieszymy. Ale przy okazji
wprowadzania tej ustawy w ¿ycie bêdzie tak¿e bu-
dowana faktycznie nowa administracja czy mo¿e
raczej specjalny departament, który bêdzie za-
jmowa³ siê obs³ug¹ tego projektu i który bêdzie li-
czy³ pewnie nawet wiêcej ni¿ dwieœcie osób. Oczy-
wiœcie dziêki temu ulegnie zmniejszeniu du¿o
wiêksza liczba policjantów, którzy do tej pory ob-
s³ugiwali ten system mandatów.

Moje pytanie dotyczy kwestii tego rodzaju, czy
przy okazji budowania tego systemu nie warto by³o-
by zastanowiæ siê nad tym, czy nowy urz¹d lub de-
partament ministerstwa nie powinien byæ zlokali-
zowany poza Warszaw¹. Tworzenie tego urzêdu czy
departamentu w Warszawie bêdzie zwi¹zane
z ogromnymi kosztami. Du¿o wy¿sze ni¿ na tere-
nach poza Warszaw¹ bêd¹ koszty zatrudnienia pra-
cowników, koszty wynajêcia lokali itd., itd. Warto
siê wiêc zastanowiæ, czy takiego urzêdu nie zlokali-
zowaæ mo¿e gdzieœ tak w promieniu 100–200 km od
Warszawy w siedzibach dawnych urzêdów wojewó-
dzkich,wktórychnadaldzisiaj jestadministracja.

Oczywiœcie dla czêœci kolegów senatorów to jest
sprawa œmieszna i lekko sobie z tego kpi¹, jak tu
s³yszê za plecami i z boku.

(G³osy z sali: Nieee!)

A jednak rzecz jest niezwykle powa¿na, ponie-
wa¿ w ten sposób mo¿na by³oby rozpocz¹æ wypro-
wadzanie czêœci urzêdów centralnych poza War-
szawê, wzmacniaj¹c dziêki temu ró¿ne mniejsze
oœrodki. Ka¿da administracja jest przecie¿ ele-
mentem, czynnikiem miastotwórczym, budu-
j¹cym si³ê tej aglomeracji. Dlatego wydaje mi siê,
¿e to jest bardzo wa¿na sprawa. Pokazalibyœmy
tak¿e i to, ¿e dziêki temu, ¿e mamy system infor-
matyczny, internet itd., itd., potrafimy dzisiaj bu-
dowaæ administracjê, która nie musi byæ skon-
centrowana w jednym centrum, nie musi byæ za-
wsze w Warszawie. By³oby tak, jak byœmy zaczêli
odchodziæ od bardzo centralistycznego modelu
funkcjonowania administracji pañstwowej. Ja
o to zabiegam od wielu, wielu lat, mam niewielu
sojuszników i wiem, ¿e te uœmieszki, które teraz
s³ysza³em, œwiadcz¹ o tym, ¿e nie potrafimy siê
oderwaæ od modelu postsowieckiego czy francus-
kiego, bo we Francji administracja funkcjonuje
podobnie…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Bez
insynuacji, Panie Senatorze. Do rzeczy.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujemy bardzo, pan senator na pewno wy-
czerpa³ ju¿ ten jednominutowy limit. Tu nie by³o
uœmieszków, to by³y ¿yczliwe potakiwania, jak ja
widzia³am.

(G³os z sali: Trafiony, zatopiony.)
Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Senatorze, Szanowni Pañ-

stwo, otó¿ projekt milczy na temat tego, gdzie po-
sadowione ma byæ Centrum Automatycznego
Nadzoru. Nie ma w projekcie ustawy przepisu,
który by mówi³, czy te¿ nie ma normy, która by
mówi³a, ¿e tworzy siê oto Centrum Automatycz-
nego Nadzoru z siedzib¹ w Warszawie. Czyli hipo-
tetycznie rozwi¹zanie pana senatora jest jak naj-
bardziej mo¿liwe i byæ mo¿e warto bêdzie siê nad
tym pochyliæ. Prawd¹ jest wszak¿e i to, ¿e na do-
tychczasowym etapie prac rozmowy na temat hi-
potetycznego posadowienia centrum w sytuacji,
w której mamy do czynienia dopiero z projektem
ustawy, i jeszcze nie wiemy, jaki bêdzie jej ostate-
czny los, by³yby przedwczesne.

W¹tpliwoœci mog¹ tylko budziæ kwestie techni-
czne. Pamiêtajmy o tym, ¿e to centrum nie fun-
kcjonuje w oderwaniu czy w pró¿ni. Ono funkcjo-
nuje w œcis³ych relacjach z Ministerstwem Spraw
Wewnêtrznych i Administracji w zakresie dostêpu
do danych zwartych w Centralnej Ewidencji Po-
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jazdów i Kierowców. Wedle naszej wiedzy w chwili
obecnej ¿adna istniej¹ca infrastruktura, zw³asz-
cza je¿eli chodzi o poszczególne województwa, ¿a-
dna istniej¹ca architektura systemu dostêpu do
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców nie
pozwala³aby na obróbkê danych w szacowanej li-
czbie. Na przyk³ad we Francji tego typu system
przetwarza oko³o czterdziestu tysiêcy zdjêæ dzien-
nie, czyli w domyœle zadaje czterdzieœci tysiêcy
pytañ do centralnej ewidencji i w u³amku sekun-
dy powinien uzyskaæ odpowiedŸ. Ale umiejsco-
wienie centrum jest jak najbardziej spraw¹ ot-
wart¹, spraw¹ do dyskusji. Ustawa milczy na ten
temat i byæ mo¿e faktycznie warto siê nad tym po-
mys³em pochyliæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Zada teraz pytanie pan senator Stanis³aw Go-
gacz, a po nim pan senator B³aszczyk.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Ministrze, czy to nie jest tak, ¿e maj¹c do
dyspozycji, do wydania 57 milionów z Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko”,
pañstwo przygotowujecie ideologiê niejako pod tê
sumê? Oczywiœcie ta ideologia jest wskazana, ar-
gumenty za tym przemawiaj¹, ale proszê mi po-
wiedzieæ, czy Unia Europejska w regulaminie
przywo³anego programu wymaga od nas, a¿ebyœ-
my wyprowadzali prêdkoœæ z kodeksu wykroczeñ,
czy te¿ mo¿na wydaæ te pieni¹dze, nie robi¹c tego
typu zmian co do w³aœciwoœci procesowej, s¹do-
wej. A skoro tak, to jeszcze proszê mi powiedzieæ…
Skoro selektywnie, pod te 57 milionów, wyprowa-
dzamy prêdkoœæ, to czy nie by³oby wskazane, jeœli
jest to skuteczne dzia³anie, a¿eby i inne wykrocze-
nia drogowe równie¿ wyprowadziæ z kodeksu wy-
kroczeñ i przeznaczyæ na to byæ mo¿e pieni¹dze
rz¹dowe? To jest pierwsze pytanie.

Drugie wi¹¿e siê z pierwszym. Proszê mi powie-
dzieæ, jaka ustawa bêdzie w³aœciwa w sytuacji,
kiedy kierowca przekroczy prêdkoœæ, wyprzedza-
j¹c jednoczeœnie w niedozwolonym miejscu. Czy
on bêdzie karany z kodeksu wykroczeñ, czy
z ustawy, któr¹ teraz chcemy przyj¹æ?

Trzecie pytanie. Pan jest inspektorem g³ó-
wnym, a wiêc jest pan osob¹ najbardziej w³aœciw¹
do tego, ¿eby stwierdziæ, czy w sytuacji, kiedy my,
legislatorzy, przyjmiemy tê nowelizacjê, pañstwo
podo³acie jako G³ówna Inspekcja Transportu od
strony organizacyjnej i technicznej temu, co znaj-
dziecie w ustawie przez was przygotowanej. Za-
k³adam hipotetycznie, ¿e tak siê stanie. Miejmy
nadziejê, ¿e tak sie stanie.

Trzecie pytanie…

(G³os z sali: Czwarte!)
Istnieje coœ takiego jak instytucja skargi admi-

nistracyjnej. Mówimy ca³y czas o s¹dzie admini-
stracyjnym. W art. 1 ja nie znajdujê informacji,
a¿eby w kompetencji s¹du administracyjnego le-
¿a³y sprawy, nad którymi dzisiaj dyskutujemy.
Chodzi mi o art. 1, gdzie siê mówi o rozstrzyganiu
kompetencji miêdzy samorz¹dem, jednostkami
ró¿nymi itd., ale nic siê nie mówi o wykrocze-
niach.

I jeszcze jedno pytanie, Pani Marsza³ek,
zwi¹zane z pytaniem, które ju¿ zada³em sprawo-
zdawcom. Proszê mi powiedzieæ, czy to, ¿e zmie-
niamy dzisiaj prawo, to jest sprawa wadliwoœci
przepisów obowi¹zuj¹cych w obecnym stanie
prawnym, czy wadliwoœci ich realizowania. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedŸ, Panie Inspektorze.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Senatorze, otó¿ tak. Faktycz-

nie 57 milionów euro jest przewidzianych na ten
cel przez Uniê Europejsk¹. Trudno siê dziwiæ, ¿e
przymierzaj¹c siê do budowy ca³ego systemu,
operowaliœmy w obrêbie kwoty, która zosta³a na
ten system przewidziana. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e
to nawet nie obecny rz¹d jest beneficjentem tych
œrodków. Te œrodki pojawi³y siê znacznie wczeœ-
niej i tak naprawdê zosta³y wstêpnie oszacowane
przez resort spraw wewnêtrznych i administracji
bodaj¿e dwa czy trzy lata temu. My staramy siê to
po prostu realizowaæ, no i trudno siê dziwiæ, ¿e
buduj¹c system i maj¹c do dyspozycji pewn¹ pulê
œrodków, odnosimy siê do tej puli. Wiadomo, ¿e
mo¿e byæ tego mniej, ale w tym momencie operu-
jemy po prostu w granicach kwoty, której nie mo-
¿emy przekroczyæ.

Je¿eli chodzi o dog³êbne pytanie systemowe na
temat tego, jaka jest w ogóle przyczyna zajêcia siê
t¹ nowelizacj¹, jaka jest przyczyna tego, ¿e oto le-
¿y przed nami wszystkimi ten projekt ustawy, od-
powiedŸ jest prozaiczna, tak jak mówi³em na
wstêpie. Rokrocznie mimo tego, ¿e ka¿da z forma-
cji powo³anych do kontroli ruchu drogowego sta-
ra siê robiæ, co mo¿e, mamy te szeœædziesi¹t dwa
tysi¹ce wypadków drogowych i zawsze oko³o piê-
ciu tysiêcy piêciuset osób. To jest w zasadzie sta³a
liczba: piêæ czterysta w zesz³ym roku, piêæ piêæset
w poprzednim. I jak na to popatrzymy, to oka¿e
siê, ¿e krzywa œmiertelnoœci na drogach we wszys-
tkich krajach europejskich spada, a u nas utrzy-
muje siê zawsze na tym samym poziomie. Domyœ-
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lnie mo¿na zatem u¿yæ takiego sformu³owania, ¿e
nie sprawdzi³y siê istniej¹ce obecnie regulacje
prawne i nie sprawdzi³ siê ca³y obecny system or-
ganizacyjny. I w zwi¹zku z tym, ¿e on siê nie
sprawdzi³, my, chc¹c diametralnie poprawiæ sy-
tuacjê na naszych drogach, zmuszeni jesteœmy
popatrzeæ na to, co w tego typu sytuacjach zrobio-
no w innych krajach Unii Europejskiej i pójœæ t¹
sam¹ drog¹.

Pamiêtajmy o tym, dlaczego chodzi akurat
o prêdkoœæ. Jak ju¿ powiedzia³em wczeœniej, oko-
³o 30% wszystkich ofiar œmiertelnych wypadków
drogowych to s¹ ofiary zdarzeñ, w których prêd-
koœæ by³a okolicznoœci¹ wiod¹c¹. Pamiêtajmy
o tym, ¿e je¿eli nawet prêdkoœæ nie jest g³ówn¹
przyczyn¹ wypadku drogowego, to zawsze prêd-
koœæ rzutuje na rozmiary skutków. I znowu odwo-
³am siê do tego nieszczêsnego crash-testu, gdzie
pojazd przy prêdkoœci 52 km/h, jak pamiêtamy
z tych wszystkich programów motoryzacyjnych,
gnie siê niemo¿ebnie. To pomyœlmy, co siê dzieje
z tym samym pojazdem i ludŸmi w œrodku w mo-
mencie, kiedy ta prêdkoœæ wynosi 70 czy
80 km/h. A przy dzisiejszym poziomie techniki
i poziomie izolacji od odg³osów otoczenia, powie-
dzmy sobie szczerze, mo¿na jechaæ i 150 km/h,
i siedz¹c za kierownic¹ pojazdu, mieæ wra¿enie, ¿e
siê stoi w miejscu.

Je¿eli chodzi o kontrolê s¹dow¹, to tutaj nie
mogê siê zgodziæ. Nie bêdê siê odnosi³ do konkret-
nego artyku³u w tym momencie, nie mam te¿ przy
sobie odpowiednich ustaw, ale w chwili obecnej to
my, jako Inspekcja Transportu Drogowego, na-
k³adamy kary administracyjne i wiem, ¿e stronie
niezadowolonej zawsze przys³uguje odwo³anie do
organu drugiej instancji. Je¿eli nie jest usatys-
fakcjonowana rozstrzygniêciem organu drugiej
instancji, to przys³uguje jej kontrola s¹dowa. Ona
jest zawsze. Nie jest mo¿liwa taka sytuacja, aby
osoba, która zdecyduje siê odwo³ywaæ, nie mog³a
skorzystaæ z kontroli s¹dowej zarówno na szczeb-
lu wojewódzkim, jak i finalnie, je¿eli bêdzie zain-
teresowana, z kontroli Naczelnego S¹du Admini-
stracyjnego. Powiem szczerze, ¿e mamy nadziejê,
¿e w odró¿nieniu od tych spraw transportowych,
które teraz prowadzimy, liczba tych skarg bêdzie
mniejsza. Z jednego prostego powodu: tu mamy
tylko jeden stan faktyczny, którym siê zajmuje-
my, fakt przekroczenia prêdkoœci zarejestrowany
przez urz¹dzenie, które przesz³o zaawansowany
proces kontroli metrologicznej. Formalnie tytu³
do tego, oprócz tego, ¿e ka¿dy mo¿e siê odwo³y-
waæ… Jest 5 z³ za odwo³anie, 50 gr za za³¹cznik
i mo¿emy odwo³ywaæ siê dla zasady. Ale wydaje mi
siê, ¿e tak naprawdê zdecydowana wiêkszoœæ tych
osób, do których trafi ta decyzja o na³o¿eniu kary
pieniê¿nej, tê karê uiœci, bo trudno siê polemizuje
z urz¹dzeniem, które wykona zdjêcie.

Du¿o wa¿niejsze jest, tak jak mówiliœmy wczeœ-
niej, to rozliczenie rz¹du z tych deklaracji, która
sk³ada, ¿e przed uruchomieniem tego systemu
w istotny sposób zweryfikowana zostanie sieæ ist-
niej¹cego oznakowania ograniczaj¹cego prêd-
koœæ. Bo chodzi o to, ¿eby ludziom przywróciæ za-
ufanie do znaków ograniczaj¹cych prêdkoœæ, ¿eby
nie by³o tak, ¿e widz¹c ten znak, który mówi
o ograniczeniu do 50 czy 60 km/h, ka¿dy sobie
w g³owie dok³ada jakieœ 40 km/h, bo spokojnie
przejedzie. Ju¿ nie mówiê o tych kuriozalnych
przypadkach, które, jak zak³adam, zdarzaj¹ siê
rzadko, ale czasem jednak maj¹ miejsce, ¿e oto
przy okazji jakiejœ tam przebudowy czy ma³ego re-
montu pojawia siê znak ograniczaj¹cy prêdkoœæ,
póŸniej ekipa remontowa znika, zaœ ten znak stra-
szy przez lata, a co gorsze, czasem ktoœ staje za
tym znakiem i weryfikuje prêdkoœæ pojazdów. Je-
œli wyeliminujemy tego typu przypadki, to wów-
czas… Jak mówiê ten system jest œlepy, w tym
sensie, ¿e wszyscy, jak tu jesteœmy, bêdziemy od-
powiadaæ… Je¿eli finalnie doprowadzimy do tego,
¿e tak jak w innych krajach europejskich spadnie
w istotny sposób liczba ofiar zdarzeñ drogowych,
to wydaje mi siê, ¿e po prostu ten system jest wart
tego, ¿eby siê nad nim pochyliæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pyta pan senator Przemys³aw B³aszczyk.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Panie Inspektorze! Du¿o pan tu wspomina³
o standardach europejskich. Spe³nimy je pod
wzglêdem liczby radarów i kontroli kierowców.
Ale jak wygl¹daj¹ standardy europejskie w odnie-
sieniu do naszych autostrad, to chyba wszyscy
wiemy. Je¿eli ma pan jakieœ dane, to by³bym bar-
dzo wdziêczny, gdyby pan nam przedstawi³, jak to
w Polsce jest z tymi kilometrami autostrad, a jak
we Francji czy we W³oszech.

Szanowni Pañstwo! Panie Inspektorze! Mam
te¿ takie pytanie: czy zamierzacie zmieniæ pode-
jœcie do modernizacji dróg wojewódzkich czy kra-
jowych? Bo jak sam zauwa¿y³em, a mia³em te¿ in-
terwencje w sprawie dróg wojewódzkich, docho-
dzi do zwê¿ania tych dróg, ¿eby ruch by³ wolniej-
szy, bo to ma byæ bezpieczniejsze. Powstaj¹ ró¿ne
wysepki na œrodku, pojawiaj¹ siê linie ci¹g³e. Wy-
daje mi siê, ¿e ka¿dy kierowca, startuj¹c z punktu
A, chce dotrzeæ do punktu B, a im szybciej dotrze,
tym mniejsze zagro¿enie dla ruchu. Nikt nie po-
dró¿uje dla samej jazdy.

Kolejne pytanie. Czy pan premier Donald Tusk
wieo tychzmianach?Ztego, cowiemy, to jestprojekt
poselski. W 2007 r. Donald Tusk, wówczas jeszcze
nie premier, by³ bardzo przeciwny powstawaniu ra-
darów i œciganiu obywateli, by³ bardziej za budow¹
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dróg i autostrad. Czy zmieni³o siê podejœcie do tego
i to znaczy, ¿e nie bêdziemy budowaæ dróg, tylko
przejdziemy do zaostrzenia kar i œcigania ludzi? Tro-
szeczkê jest tonie fair, dlatego¿enajpierwwypada³o-
by coœ daæ, a dopiero potem wymagaæ. Ci¹gle wyma-
gamy, ale nic obywatelowi nie dajemy. Jest przyk³ad
Francji, mówi³ pan, ¿e najpierw by³y tam drogi, a do-
piero potem postawili radary. Wydaje mi siê, ¿e ten
kierunek jest bardzo dobry: niech najpierw coœ po-
wstanie, a potem ograniczajmy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê uprzejmie o odpowiedŸ.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Szanowny Panie Senatorze! Otó¿ odpowiedŸ na
tak postawione pytania brzmi tak: i bêdziemy bu-
dowaæ drogi, i bêdziemy stawiaæ urz¹dzenia foto-
radarowe. Akurat przyk³ad Francji nie jest do-
brym przyk³adem do naœladowania z jednego pro-
stego powodu: tam najpierw zbudowano auto-
strady, a póŸniej na tych autostradach zginê³o
osiem tysiêcy osób. Tak wiêc id¹c dok³adnie drog¹
Francji, powinniœmy najpierw skoñczyæ procesy
infrastrukturalne, je¿eli chodzi o drogownictwo,
potem siê zorientowaæ, ¿e zginê³o na naszych dro-
gach na przyk³ad dwanaœcie tysiêcy ludzi, bo nasz
styl jazdy jest fantazyjny, i dopiero wtedy stawiaæ
urz¹dzenia. Wydaje mi siê, ¿e z tego typu postula-
tem nie mo¿emy siê zgodziæ. St¹d konkluzja jest
taka: bêdziemy ca³y czas – i staramy siê to robiæ –
inwestowaæ w infrastrukturê drogow¹ i powiêk-
szaæ istniej¹c¹ sieæ dróg ekspresowych i auto-
strad, czyli dróg o tym najwy¿szym standardzie.
Ale jednoczeœnie musimy pamiêtaæ o tym, ¿e na
nikogo sankcja nie jest nak³adana za sam fakt, ¿e
porusza siê po drodze. Sankcja pojawia siê w mo-
mencie, kiedy ktoœ ³amie w ewidentny sposób
obowi¹zuj¹ce przepisy prawa. Stajemy teraz
przed koniecznoœci¹ odpowiedzi na pytanie: to
mo¿e te przepisy prawa s¹ z³e i trzeba je zmieniæ?
Ale tego nie jesteœmy w stanie zrobiæ, bo s¹ to
przepisy obowi¹zuj¹ce na terenie ca³ej Unii Euro-
pejskiej, s¹ one wszêdzie generalnie takie same.
Je¿eli wiêc uznajemy, ¿e przepisy s¹ dobre, to
wszyscy, którzy uczestnicz¹ w ruchu drogowym,
musz¹ tych przepisów przestrzegaæ. Sankcja nie
pojawia siê jako wyraz tego, ¿e oto aparat pañ-
stwowy zaczyna œcigaæ obywatela za sam fakt po-
ruszania siê po drogach publicznych. Nie, san-
kcja pojawia siê w momencie z³amania normy
prawnej. Zadaniem do realizacji, z którego póŸniej
rz¹d mo¿e byæ rozliczany, jest przeprowadzenie
weryfikacji tego oznakowania tak, ¿eby nie by³o

sytuacji, ¿e mno¿¹ siê znaki ograniczaj¹ce prêd-
koœæ w miejscach, w których s¹ one niepotrzebne.
To faktycznie generuje frustracjê, bo oto ktoœ na
przyk³ad opuszcza obszar zurbanizowany, wyje¿-
d¿a poza granice miasta, pokonuj¹c najpierw kil-
kadziesi¹t kilometrów w korku, i w szczerym polu
nagle trafia na piêkny odcinek prostej drogi, a tam
ktoœ umieœci³ znak z ograniczeniem do 70 km/h.

Zreszt¹ warto zauwa¿yæ, ¿e w tym projekcie jest
zawarty wniosek pos³ów z Prawa i Sprawiedliwoœci,
który zosta³ przyjêty przez Sejm, rz¹d do tego siê nie
odnosi³, abypodnieœædopuszczaln¹prêdkoœæw³aœ-
nie na tych drogach o najwy¿szym standardzie.
I ten projekt ustawy podnosi dopuszczaln¹ prêd-
koœæ: na autostradach do 140 km/h i na drogach
ekspresowych do 120 km/h. Czyli nie jest tak, ¿e
bêdziemy stawiaæ fotoradary, ¿eby na wszystkich
na³o¿yæ maksymalnie du¿o kar pieniê¿nych, gdy¿
równolegle pojawi³ siê pomys³, który zosta³, jak wi-
daæ, przez Sejm zaakceptowany, ¿eby w momencie,
kiedy bêdzie siê powiêkszaæ ta sieæ dróg o najwy¿-
szym standardzie – czêsto o du¿o wy¿szym standar-
dzie ni¿ choæby w Austrii, gdzie te autostrady w Al-
pach przecie¿ s¹ krête, czêsto bez tych odcinków
awaryjnych, po prostu my budujemy drogi kilkana-
œcie lat póŸniej, wiêc o zupe³nie innych parame-
trach – podnieœæ dopuszczaln¹ prêdkoœæ na tych
drogach o najwy¿szym standardzie.

Tak ¿e wydaje mi siê, ¿e staraliœmy siê – przede
wszystkim pos³owie, jako ¿e jest to projekt poselski,
ale udzia³ rz¹du, je¿eli chodzi o konsultacje, by³ za-
wsze zapewniony – aby zapewniæ pewien balans re-
strykcyjnoœci systemu, który budujemy, i poczucia
minimum przyzwoitoœci. Chodzi³o nam te¿ o to, ¿e-
by nie wylaæ dziecka z k¹piel¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pañstwo senatorowie pytaj¹: która czy który
bêdê, wiêc podajê kolejnoœæ. Bochenek, Ryszka,
Knosala, Trzciñski, Iwan, Misio³ek, Paszkowski,
Jurcewicz, Skorupa i Gruszka.

Teraz pozwolê sobie ja zadaæ pytanie.

Senator
Krystyna Bochenek:

Panie Inspektorze, jeœli tê normê prawn¹ z³a-
mie osoba, która nie ma sta³ego zameldowania
w Polsce, jeœli takim piratem bêdzie cudzozie-
miec, to co wtedy, co pañstwo przewidujecie?

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

To jest problem, z którym borykaj¹ siê tak na-
prawdê wszystkie kraje europejskie z jednego
prostego powodu: Komisja Europejska obecnie
dopiero koñczy prace nad projektem dyrektywy,

29. posiedzenie Senatu w dniu 18 marca 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw 27

(senator P. B³aszczyk)



który przewiduje wymianê informacji pomiêdzy
pañstwami Unii Europejskiej i mo¿liwoœæ œciga-
nia sprawców wykroczeñ czy naruszeñ przepisów
prawa z innych pañstw. Aktualnie jest z tym spo-
ro problemów. Staraliœmy siê rozwi¹zaæ to w kon-
struowanym przez nas systemie – bo mamy ten
przywilej, ¿e jesteœmy ostatnim z du¿ych krajów
europejskich, który tego typu centrum buduje –
w ten sposób, ¿e przewidujemy rejestr pojazdów
zarejestrowanych za granic¹. S³owem, je¿eli ma-
my do czynienia z fotoradarem i fotoradar wykona
zdjêcie pojazdu, który jest zarejestrowany za gra-
nic¹, a ten pojazd wyjedzie, bo zorientujemy siê,
¿e jest takie zdjêcie, za³ó¿my, nawet dwa dni póŸ-
niej, gdy tego cz³owieka ju¿ nie bêdzie na terenie
Rzeczypospolitej, to wtedy dane tego pojazdu tra-
fiaj¹ do rejestru, który dostêpny jest Stra¿y Gra-
nicznej, S³u¿bie Celnej, Policji, Inspekcji Trans-
portu Drogowego. Tak wiêc je¿eli ten pojazd kie-
dykolwiek wróci, to pierwszy patrol, który zweryfi-
kuje ten pojazd w systemie informatycznym, za-
trzyma go i w tym momencie pojawi siê odpowie-
dzialnoœæ kieruj¹cego.

W momencie, gdy cudzoziemiec zostanie za-
trzymany na przyk³ad przez funkcjonariusza Poli-
cji bezpoœrednio na miejscu z³amania przepisów
prawa, bêdzie stosowany przepis mówi¹cy o tym,
¿e nie odjedzie on tak d³ugo, a¿ nie uiœci kaucji.
Musi uiœciæ kaucjê z jednego powodu: je¿eli opu-
œci³by Rzeczpospolit¹, to w chwili obecnej nie by-
³oby formalnie podstaw do tego, ¿eby go œcigaæ.
Komisja Europejska bowiem dopiero koñczy pra-
ce nad projektem dyrektywy w tym zakresie.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: To zna-
czy, ¿e nie ma dot¹d takich jednoznacznych zapi-
sów, tak? I ka¿de pañstwo, ka¿dy kraj…)

Nie ma jednoznacznych zapisów, ale tu powiem
tak…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: …ka¿dy
kraj na swoj¹ mod³ê to kszta³tuje.)

Ka¿dy kraj stara siê jakoœ we w³asnym zakre-
sie zatykaæ tê dziurê, mówi¹c brzydko. I powie-
dzmy tak: je¿eli obywatel polski dopuœci siê
w chwili obecnej tego typu naruszenia przepi-
sów, na przyk³ad we W³oszech, i zostanie wyko-
nane zdjêcie, to na razie nie ma ¿adnej mo¿liwo-
œci, ¿eby tego obywatela ukaraæ. W³osi przysy³a-
j¹ od czasu do czasu takie dane do naszej Ko-
mendy G³ównej Policji. Ale pamiêtajmy o tym, ¿e
odpowiedzialnoœæ za wykroczenie to jest odpo-
wiedzialnoœæ za czyn, który stanowi z³amanie
przepisów prawa w okreœlonym miejscu i czasie,
i w tym momencie Polak nie odpowiada za wy-
kroczenie, które zosta³o pope³nione poza grani-
cami Polski. Dlatego w³aœnie Unia Europejska
zaleca, ¿eby przenosiæ tego typu odpowiedzial-
noœæ z kodeksu wykroczeñ w ramy odpowie-
dzialnoœci administracyjnej, bo w tym momen-

cie finalnie bêdzie mo¿liwe w Europie przekazy-
wanie sobie informacji pomiêdzy s³u¿bami kon-
trolnymi. I domyœlnie bêdzie tak, ¿e je¿eli Polak
z³amie przepisy prawa we W³oszech, to doku-
menty przyjd¹ do Polski i bêdzie ukarany w Pol-
sce, a je¿eli z kolei obywatel w³oski pope³ni wy-
kroczenie u nas czy z³amie przepisy prawa, to te
dokumenty bêd¹ wêdrowa³y do W³och. Ku temu
zmierza Europa, ale kwestia, tak jak mówiê, jest
na razie otwarta. My staraliœmy siê to za³atwiæ
w ten sposób, ¿e tworzymy po prostu w projekcie
tej ustawy specjalny rejestr pojazdów zareje-
strowanych za granic¹, w przypadku których
kieruj¹cy pojazdem dopuœci³ siê z³amania prze-
pisów prawa.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê teraz pana senatora Czes³awa Ryszkê.
Dziêkujê za odpowiedŸ.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, mam dwa pytania.
Mianowicie wiadomo, ¿e codziennie w naszym

kraju kradnie siê setki samochodów. I teraz, czy
wystarczy zaœwiadczenie z Policji o kradzie¿y, ¿e-
by ta kara administracyjna zosta³a cofniêta, je¿eli
samochód w³aœnie zosta³ zarejestrowany przez fo-
toradar? To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Jakie by³y przes³anki zniesienia wszy-
stkich immunitetów? Czy na przyk³ad kolumna
z premierem albo z prezydentem te¿ bêdzie kara-
na, je¿eli przekroczy szybkoœæ? A co z samocho-
dami uprzywilejowanymi? No, by³y bardzo wa¿ne
powody, ¿eby te immunitety wprowadziæ i ¿eby zo-
sta³y zachowane. Dziêkujê.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Senatorze! Otó¿, je¿eli chodzi

o kradzie¿e pojazdów, to na ca³e szczêœcie jest ich
zdecydowanie mniej, ale jest przewidziana norma
w przepisach tej ustawy. W takiej sytuacji postê-
powanie bêdzie umorzone, bo by³oby czymœ ku-
riozalnym, gdyby cz³owiek zosta³ jeszcze dodatko-
wo ukarany w sytuacji, kiedy ukradziono mu po-
jazd, a póŸniej z³odziej przekroczy³ prêdkoœæ i zo-
sta³ zarejestrowany. Tak ¿e nie bêdzie tu mowy
o ¿adnej odpowiedzialnoœci. To zaœwiadczenie
z Policji o fakcie kradzie¿y bêdzie powodowa³o au-
tomatyczne umorzenie postêpowania.

Teraz immunitety. Owszem, ustawa znosi im-
munitety, te formalne. Ale pamiêtajmy o tym, ¿e
nie dotyczy ona sytuacji, kiedy porusza siê drog¹
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pojazd uprzywilejowany wymieniony w szeregu
punktów w art. 53 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu
drogowym. Te pojazdy dalej bêd¹ pojazdami up-
rzywilejowanymi z mocy prawa. Pamiêtajmy je-
dnak o tym, ¿e pojazd uprzywilejowany to jest ten,
który spe³nia ³¹cznie trzy elementy: ma w³¹czone
œwiat³a mijania albo œwiat³a drogowe, wydaje syg-
na³ dŸwiêkowy o zmiennym tonie i œwieci na nie-
biesko. Co do zasady, ¿e pojawia siê czerwone
œwiat³o – to w³aœnie znaczy, ¿e mamy do czynienia
z pojazdami uprzywilejowanymi poruszaj¹cymi
siê w kolumnie, bêdzie to choæby pojazd otwiera-
j¹cy czy zamykaj¹cy kolumnê. St¹d tak naprawdê
ta regulacja nie dotyczy pojazdów, które bêd¹ siê
porusza³y po naszych drogach, korzystaj¹c ze
statusu uprzywilejowania z mocy przepisów usta-
wy, takich jak choæby karetka pogotowia. Praw-
da? To coœ oczywistego. Na pewno nie powtórzy
siê sytuacja, która mia³a miejsce gdzieœ na Œl¹sku
chyba pó³ roku temu, kiedy wykonano zdjêcie ka-
retki jad¹cej na sygnale i jeszcze chciano ukaraæ
ekipê tej karetki za to, ¿e ratowa³a komuœ ¿ycie
i wioz³a go do szpitala. Tak ¿e tutaj nie ma jak gdy-
by takiego ryzyka. Ale co do objêcia wszystkich,
w tym osób, które maj¹ immunitety formalne, ta-
kim jak gdyby systemem czy zasad¹, to tak¹ de-
cyzjê podj¹³ Sejm Rzeczypospolitej, tak¹ decyzjê
podjêli pos³owie dwóch po³¹czonych komisji, Ko-
misji Infrastruktury oraz Komisji Administracji
i Spraw Wewnêtrznych. Nie mnie to ju¿ w tym mo-
mencie komentowaæ.

(Senator Czes³aw Ryszka: I my to w Senacie
musimy zmieniæ.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Senator Ryszard Knosala zadaje pytanie.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Inspektorze, chcia³bym zapytaæ w³aœnie

o sprawê p³acenia tych kar lub kaucji przez cu-
dzoziemców, bo tam jest mowa równie¿ o kartach
p³atniczych. Czy dziêki tym 57 milionom z³, o któ-
rych mówiliœmy, radiowozy drogówki zostan¹ wy-
posa¿one w terminale p³atnicze? Bo jeœli ktoœ ma
mo¿liwoœæ p³acenia kart¹, to oczywiœcie chce
korzystaæ z takiej formy zap³aty, tak wiêc radio-
wozy musz¹ posiadaæ terminale.

I druga sprawa, trochê z tym zwi¹zana. Otó¿ nie
ma wymogu poboru kaucji lub kary pieniê¿nej dla
obywateli tych pañstw, z którymi Polska podpisa-
³a umowê lub porozumienie o wspó³pracy we wza-
jemnym dochodzeniu nale¿noœci. Ile takich
umów ju¿ mamy do tej pory podpisanych? Bo od
tego bêdzie zale¿a³o w ogóle nasilenie tego p³ace-
nia na miejscu kar i kaucji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedŸ.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Senatorze! Otó¿, je¿eli chodzi

o karty p³atnicze, to ju¿ w chwili obecnej obo-
wi¹zuje taki przepis w ustawie o transporcie dro-
gowym, ¿e kary administracyjne nak³adane przez
Policjê, przez Inspekcjê Transportu Drogowego,
mo¿e to byæ te¿ Stra¿ Graniczna czy S³u¿ba Celna,
mo¿na uiszczaæ przy pomocy karty p³atniczej. Ja
si³¹ rzeczy odpowiadam za instytucjê, która mi
podlega, i w tym momencie Inspekcja Transportu
Drogowego jest wyposa¿ona w terminale kart
p³atniczych; przepis daje tak¹ formaln¹ mo¿li-
woœæ. Ale odpowiem te¿ w ten sposób: nie szaco-
waliœmy kosztów wyposa¿enia Policji z ruchu dro-
gowego w te terminale. Tak jak mówiê, to jest bar-
dziej pytanie skierowane w stronê kolegów z Mini-
sterstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji
b¹dŸ Komendy G³ównej Policji. Pamiêtajmy te¿
o tym, ¿e mamy siedem tysiêcy policjantów z ru-
chu drogowego, a stan etatowy ca³ej Policji to jest
sto dwadzieœcia tysiêcy ludzi. Przepis daje tak¹
formaln¹ mo¿liwoœæ i wydaje mi siê, ¿e prêdzej czy
póŸniej wszyscy bêd¹ zmierzaæ w tym kierunku.
Ja, jako szef urzêdu centralnego, którym jest In-
spekcja Transportu Drogowego, powiem tak: In-
spekcja Transportu Drogowego wyposa¿ona jest
w terminale kart p³atniczych, st¹d zawsze istnieje
mo¿liwoœæ zap³aty tej sankcji w ten sposób. Co
wiêcej, jest to tak naprawdê, je¿eli chodzi o spra-
wy, które prowadzi moja instytucja, ewidentny
uk³on w stronê osoby karanej – z jednego powodu.
W chwili obecnej, je¿eli cudzoziemiec zatrzymany
przez inspektora nie mia³by mo¿liwoœci zap³aty,
nie mia³by gotówki – a kary nak³adane przez in-
spektorów s¹ karami bardzo wysokimi, bo siêgaj¹
15 tysiêcy z³, i generalnie ma³o kto ma tak¹ sumê
przy sobie – to w tym momencie, skoro ktoœ nie
móg³by tego zap³aciæ, pojazd trafi³by na parking
strze¿ony. I ten pojazd sta³by tam tak d³ugo, a¿
ktoœ zap³aci³by tê karê, wczeœniej nie móg³by odje-
chaæ. Taki przepis, przyjêty kiedyœ przez Sejm, by³
po prostu ewidentnym uk³onem wobec tych osób
i on jest tutaj powtórzony, je¿eli chodzi o system
karania.

I teraz tak. Nie mamy jeszcze podpisanych tego
typu umów. Ten zapis pojawi³ siê w³aœnie po to, ¿e-
by z chwil¹ przyjêcia ustawy mo¿na by³o wyst¹piæ
choæby przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci do
MSZ, do innych pañstw, aby mo¿na by³o… Tak na-
prawdê ta ustawa da tytu³ do tego, aby mo¿na by³o
zawieraæ tego typu umowy i umo¿liwiæ po prostu
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œciganie sprawców okreœlonych naruszeñ prawa
nawet poza granicami. By³o to te¿ odpowiedzi¹ na
ten kierunek prac, które przyjê³a aktualnie Komi-
sja Europejska. St¹d, wedle mojej wiedzy, je¿eli
chodzi o kwestiê sankcji administracyjnych i kwe-
stiê wykroczeñ, to w chwili obecnej nie mamy pod-
pisanych tego typu umów z innymi pañstwami
Unii Europejskiej, ale w³aœnie ten projekt da nam
tak¹ mo¿liwoœæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I pan senator Marek Trzciñski.

Senator Marek Trzciñski:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Chcia³bym
prosiæ o wyra¿enie przez pana opinii na temat pro-
pozycji ograniczenia liczby piratów na drogach
poprzez wprowadzenie do ustawy przepisów
umo¿liwiaj¹cych czasowe odbieranie prawa jazdy
tym, którzy przekraczaj¹ nadmiernie prêdkoœæ,
na przyk³ad o 80% czy 100% w stosunku do do-
zwolonej. To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Czy nie obawia siê pan, ¿e po polskich
drogach bêdzie jeŸdziæ wiêcej samochodów na
przyk³ad na rejestracjach czeskich, po to w³aœnie,
¿eby unikn¹æ sankcji? Myœlê tutaj g³ównie o samo-
chodach, które s¹ u¿ytkowane przez przedsiêbior-
stwa, a konkretnie o pracowników pracuj¹cych
w terenie, handlowców, koordynatorów. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê uprzejmie.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Senatorze! Otó¿ tak, pojawia³y

siê kilkakrotnie, zarówno, je¿eli chodzi o Senat,
jak i Sejm Rzeczpospolitej, pomys³y na to, aby
wprowadziæ dodatkow¹ sankcjê czy dodatkow¹
dolegliwoœæ polegaj¹c¹ na okresowym zatrzymy-
waniu uprawnieñ do kierowania pojazdem
w przypadku ra¿¹cego z³amania przepisów pra-
wa. Powiem tak: pomys³y siê pojawia³y, ale nigdy
finalnie siê one nie zmaterializowa³y, w ¿adnych
przepisach. My wyszliœmy z za³o¿enia: spróbujmy
uruchomiæ ten system. Przes³anie, które nam to-
warzyszy³o – zreszt¹ ten pomys³ pojawi³ siê te¿
przez moment w trakcie prac w sejmowej Komisji
Administracji i Spraw Wewnêtrznych oraz Komi-
sji Infrastruktury – by³o takie: je¿eli uruchomimy

system automatycznego nadzoru nad ruchem
drogowym i oka¿e siê, ¿e wyniki dzia³ania tego sy-
stemu nie s¹ niestety obiecuj¹ce i nie osi¹gamy
za³o¿onego istotnego spadku œmiertelnoœci ofiar
wypadków drogowych, to bêdzie te¿ czas na to,
aby pochyliæ siê nad tymi rozwi¹zaniami. S¹ kra-
je, które stosuj¹ tego typu rozwi¹zania – o ile siê
nie mylê, najbli¿sze nam s¹ bodaj¿e Niemcy –
i stosuj¹ je z powodzeniem. Ja mogê siê odnieœæ
do tego tylko w ten sposób, ¿e je¿eli kiedyœ Sejm
i Senat Rzeczypospolitej zdecyduj¹ o przyjêciu te-
go typu regulacji prawnych, to po prostu w prawie
o ruchu drogowym siê one znajd¹.

Powiem szczerze, ¿e nie obawiamy siê zwiêk-
szenia siê liczby pojazdów zarejestrowanych za
granic¹ z jednego powodu. My wprawdzie jesteœ-
my w Unii Europejskiej, ale przepisy celne w dal-
szym ci¹gu obowi¹zuj¹ i one œciœle przewiduj¹
przypadki, w których tak osoba fizyczna, jak
i przedsiêbiorstwo mog¹ dysponowaæ œrodkami
transportu zarejestrowanymi za granic¹. To nie
jest tak, ¿e ka¿dy z nas, korzystaj¹c na przyk³ad
z tego, ¿e mamy wysoki podatek akcyzowy i VAT
w wysokoœci 22%, mo¿e sobie pojechaæ do Nie-
miec czy do Danii, kupiæ tam samochód – koszty
zakupu na przyk³ad w Danii czy na Litwie s¹ zna-
cznie ni¿sze ni¿ u nas – zarejestrowaæ go tam
i u nas jeŸdziæ. W dalszym ci¹gu, mimo ¿e jesteœ-
my w Unii Europejskiej, przepisy celne po prostu
zabraniaj¹ stosowania tego typu procedur.

Powiem tak – i to jest te¿ nawi¹zanie do w¹tpli-
woœci wskazanych w pytaniu pana senatora Kno-
sali – z chwil¹ przyjêcia tego projektu ustawy po-
winniœmy d¹¿yæ do tego, ¿eby jak najszybciej za-
wrzeæ umowy ze wszystkimi pañstwami Unii Eu-
ropejskiej umo¿liwiaj¹ce po prostu wymianê in-
formacji w tym zakresie. Bêdzie to i dla dobra po-
wszechnego, i pozwoli wyeliminowaæ trudne sy-
tuacje, bo takie te¿ bêd¹. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e ko-
goœ zatrzyma siê na drodze, a on nie bêdzie mia³
przy sobie na przyk³ad polskich œrodków p³atni-
czych, my z kolei nie mo¿emy przyj¹æ p³atnoœci,
kary w euro. Ten cz³owiek nie p³aci, a jeœli nie p³a-
ci, to jego samochód trzeba odprowadziæ na par-
king strze¿ony itd. Mo¿na powiedzieæ, ¿e przyjêcie
tej ustawy bêdzie nas dodatkowo dopingowaæ do
tego, aby zawrzeæ tego typu umów jak najwiêcej
i aby docelowo dotyczy³y one wszystkich krajów
Wspólnoty. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Andrzej Misio³ek.

Senator Andrzej Misio³ek:

Pani Marsza³ek! Panie Inspektorze! Ja powrócê
do sprawy przeniesienia karania za to wykrocze-
nie z kodeksu wykroczeñ i kodeksu drogowego do
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k.p.a. Pojawi³o siê ju¿ kilka pytañ na ten temat
i pan podniós³ ten w¹tek. Proszê jednak zwróciæ
uwagê na to, ¿e jeden z elementów, który ma spra-
wiæ, ¿e osoby posiadaj¹ce immunitet bêd¹ mog³y
byæ ukarane, te¿ nie w pe³ni tê sprawê za³atwia.
Otó¿ k.p.a. wyjmuje spod jurysdykcji osoby, które
posiadaj¹ immunitet dyplomatyczny i immunitet
konsularny. Zatem ten problem nie jest tu do
koñca rozwi¹zany. Jak siê pan do tego ustosun-
kuje? To jest jedno pytanie.

Drugie moje pytanie jest pytaniem natury bar-
dziej ogólnej. Na jakiej podstawie przyjmuje siê
milcz¹co za³o¿enie o proporcjonalnoœci prêdkoœci
pojazdu do liczby wypadków i kolizji drogowych?
Nie jestem przekonany, czy taka zale¿noœæ jest za-
le¿noœci¹ wprost proporcjonaln¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Inspektorze.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Szanowny Panie Senatorze! Otó¿ tak. Je¿eli
chodzi o kwestiê immunitetów dyplomatycznych
i konsularnych, to pamiêtajmy o tym, ¿e te przy-
wileje s¹ regulowane przez normy prawa miêdzy-
narodowego, one s¹ poza zasiêgiem jurysdykcji
krajowej. Ja powiem, jak to wygl¹da w praktyce
w innych krajach Unii Europejskiej, choæby
w Belgii, w Brukseli. Otó¿ generalnie jest tak, ¿e
je¿eli polski dyplomata naruszy przepisy prawa
i zostanie zrobione zdjêcie, to dokumentacja jest
wysy³ana do ambasady. Pamiêtajmy te¿ o tym, ¿e
w momencie kiedy mamy do czynienia z pojaz-
dem, który stanowi w³asnoœæ placówki dyploma-
tycznej, wcale nie jest powiedziane, ¿e osoba, któ-
ra kierowa³a tym pojazdem, ma immunitet, bo
przecie¿ immunitet towarzyszy nie pojazdowi,
lecz osobie. To mo¿e byæ pracownik techniczny
ambasady, to mo¿e byæ ktokolwiek, choæby oso-
ba, która odprowadza³a pojazd z serwisu samo-
chodowego po przegl¹dzie. Dlatego praktyka we
wszystkich krajach jest taka, ¿e wtedy gdy zosta-
nie wykonane zdjêcie, ca³oœæ dokumentacji wysy-
³ana jest na adres ambasady. Z w³asnego do-
œwiadczenia wiem, ¿e je¿eli chodzi o polskie pla-
cówki dyplomatyczne zarówno we Francji, jak
i w Belgii, w Brukseli, szybko ustala siê, kto to by³
i tak naprawdê wszyscy p³ac¹. W tej sytuacji nikt
nie korzysta, nie s¹ mi znane przypadki, ¿eby ktoœ
korzysta³ z norm prawa miêdzynarodowego, które
mia³y zupe³nie inny cel, w taki sposób, ¿eby zas³a-
niaæ siê przed odpowiedzialnoœci¹. Tak jak powie-
dzia³em, punktem wyjœcia jest to, ¿e na zdjêciu
widzimy pojazd, numer rejestracyjny pojazdu,

a osob¹, do której tak naprawdê adresowane jest
postêpowanie, jest kieruj¹cy tym pojazdem i wca-
le nie mamy pewnoœci, ¿e on korzysta z przywile-
jów dyplomatycznych.

Je¿eli chodzi o za³o¿enie proporcjonalnoœci prêd-
koœci pojazdów do liczby i rozmiarów zdarzeñ dro-
gowych, to ja mogê powiedzieæ tylko tyle. Tego typu
danestatystycznes¹gromadzoneodwielu lat i ana-
lizowane przez Komendê G³ówn¹ Policji oraz wiele
instytucji, które czasem z Policj¹ nie maj¹ nic
wspólnego, choæby Instytut Transportu Samocho-
dowego. Bardzo intensywnie kwestiami bezpie-
czeñstwa ruchu drogowego zajmuj¹ siê równie¿
dwiepolitechniki, gdañska ikrakowska.Takiedane
s¹ dostêpne, te dane wynikaj¹, tak jak powiedzia-
³em, z opracowañ, które gromadzone s¹ przez lata.
My korzystamy ze Ÿróde³ przedstawianych przez
Komendê G³ówn¹ Policji i nie mnie polemizowaæ
z tymi danymi. O jednej sprawie ju¿ powiedzia³em,
otó¿ je¿eli nawet przyjmiemy, ¿e zdarzenie drogowe
nie mia³o zwi¹zku z prêdkoœci¹, to na pewno prêd-
koœæ pojazdu w momencie zdarzenia wp³ywa na
rozmiary skutków. To jest mój jedyny komentarz.
Ja nie mogê negowaæ danych, które s¹ powszechnie
dostêpne i pochodz¹ z uznanego Ÿród³a, jakim jest
choæbyKomendaG³ównaPolicji.Dziêkujêbardzo.

(Senator Ryszard Bender: Pani Marsza³ek, czy
mo¿na o coœ zapytaæ?)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Bender:

Dziêkujê bardzo.
Panie G³ówny Inspektorze, pragnê zapytaæ, jak

wygl¹da sprawa, jeœli chodzi o immunitety pol-
skich europos³ów. Czy oni bêd¹ traktowani tak
samo, z uwzglêdnieniem takich samych ograni-
czeñ jak polscy pos³owie? Gdyby nie, to by³by to
paradoks. Prawda? Oni s¹ Polakami, a przez to, ¿e
zasiadaj¹ w Parlamencie Europejskim, mieliby
wy¿sze prawa czy wiêksze mo¿liwoœci ni¿ pos³o-
wie i senatorowie w kraju.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Odpowiem krótko: nie ma ¿adnej ró¿nicy w tym
zakresie, nie ma ¿adnej ró¿nicy, wszyscy s¹ trak-
towani na tych samych zasadach.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo za krótkie pytanie i krótk¹ od-
powiedŸ.
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Teraz, tak jak ju¿ wczeœniej anonsowa³am, pa-
nowie senatorowie Paszkowski, Jurcewicz, Sko-
rupa i Gruszka.

Proszê, pan senator Bohdan Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Chodzi
mi o treœæ ust. 2 art. 140a³. Okreœla on cztery
przypadki, w których nie wszczyna siê postêpo-
wania, a wszczête umarza, w sprawie wymierze-
nia kary za przekroczenie prêdkoœci. Czy nie by³o
na ten temat dyskusji, czy nie uwa¿a pan za zasa-
dne wprowadzenia przepisu, który by umo¿liwia³
niewszczynanie i ewentualnie póŸniej umarzanie
postêpowania w przypadku, w którym naruszenie
prêdkoœci jest wynikiem, powiedzmy, tak zwanej
obywatelskiej akcji ratowniczej? Innymi s³owy
chodzi o taki przypadek, ¿e kierowca, bior¹c pod
uwagê fakt, ¿e komuœ grozi bezpoœrednie niebez-
pieczeñstwo, jest zagro¿enie zdrowia lub ¿ycia,
podejmuje akcjê na przyk³ad dowiezienia kogoœ
do szpitala. Mo¿e siê zdarzyæ tak, bior¹c pod uwa-
gê okolicznoœci czy warunki na drodze, ¿e dokona
on naruszenia przepisów. Czy nie warto by by³o
wprowadziæ jednak jednoznacznego przepisu,
daæ sygna³u u¿ytkownikom dróg, ¿e jest to jedna
z przyczyn, które mog¹ uniemo¿liwiæ ukaranie?

Mówiê to równie¿ w tym kontekœcie, ¿e nastê-
puje tu zmiana trybu rozpatrywania takich
spraw. O ile w postêpowaniu w sprawach doty-
cz¹cych na przyk³ad wykroczeñ mo¿na to by³o po-
wo³ywaæ i wed³ug tych przepisów, bior¹c pod
uwagê ogólne obowi¹zuj¹ce zasady, z regu³y by³o
to okolicznoœci¹ wykluczaj¹c¹ odpowiedzialnoœæ,
o tyle w tych przepisach nie ma takiego sygna³u,
choæ oczywiœcie mo¿e siê to pojawiæ, bior¹c pod
uwagê ca³¹ tê procedurê. Niemniej jednak zasta-
nawiam siê, czy nie by³oby warto wprowadziæ tê
okolicznoœæ bezpoœrednio do przepisu. Z tego
wzlêdu, ¿e to by by³ od razu powód do tego, ¿eby
przy podawaniu takich okolicznoœci postêpowa-
nie administracyjne, które siê bêdzie toczyæ, opie-
ra³o siê ju¿ na koniecznoœci udokumentowania
tych okolicznoœci. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Inspektorze.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Senatorze, powiem tak. Fak-

tycznie nie ma tutaj takiego wy³¹czenia, s¹ te czte-

ry przes³anki, dwa lata od dnia pope³nienia naru-
szenia, gdy zarejestrowano pojazd, który by³ u¿y-
wany wbrew woli w³aœciciela, albo nie ma tych
wszystkich danych niezbêdnych do tego, by usta-
liæ, kto tym pojazdem kierowa³ albo kto jest w³a-
œcicielem. Byæ mo¿e faktycznie jest to kwestia,
nad któr¹ warto siê pochyliæ, aby umieœciæ te oko-
licznoœci, które wy³¹czaj¹ winê, bo tak naprawdê
chodzi o okolicznoœci, które wy³¹czaj¹ winê. Ale
nikt na to wczeœniej, w trakcie prac w Sejmie, nie
zwraca³ uwagi. Wydaje mi siê, ¿e tego typu przy-
padki bêd¹ mia³y charakter bardzo incydentalny,
o tym te¿ warto pamiêtaæ.

I pytanie, czy jesteœmy w stanie przewidzieæ,
nawet jeœli bêdziemy siedzieæ nad tym projektem
najd³u¿ej jak siê da, wszystkie te incydentalne
przypadki, które warto by³oby tam okreœliæ? Pa-
miêtajmy te¿, ¿e mamy generalne normy obo-
wi¹zuj¹ce, choæby w kodeksie postêpowania ad-
ministracyjnego, z których w niektórych przypad-
kach te¿, wydaje mi siê, mo¿na by by³o skorzy-
staæ. I pamiêtajmy, ¿e od chwili przyjêcia ustawy
do chwili uruchomienia tego centrum bêdziemy
mieli praktycznie rok, bo centrum ma zacz¹æ
dzia³aæ dopiero 1 maja przysz³ego roku. St¹d wy-
daje mi siê, ¿e warto ten projekt czy ju¿ obowi¹zu-
j¹ce przepisy jeszcze póŸniej przeanalizowaæ. No
tak ju¿ jest, ¿e ¿ycie jest zawsze bieglejsze od naj-
zmyœlniejszego nawet legislatora, jest po prostu
bogatsze, dlatego trudno je, ¿e tak powiem, opisaæ
przepisami ustawy.

To bardzo ciekawa uwaga, ona nie pojawi³a siê
nigdy wczeœniej, nikt na to nie zwróci³ uwagi. I byæ
mo¿e w ci¹gu tych dwunastu miesiêcy, które, jak
zak³adamy, bêdziemy mieli od chwili publikacji
ustawy w „Dzienniku Ustaw” do chwili uruchomie-
nia ca³ego systemu, bêdzie jeszcze w³aœciwy czas na
to, ¿eby tego typunormasiê tamznalaz³a.Dziêkujê.

(Senator Bohdan Paszkowski: My jeszcze ma-
my mo¿liwoœæ zg³oszenia poprawki tutaj, co ja…)

Ja powiem tak, to jest trudny projekt, trudna
materia, przekrojowa w stosunku do ca³ego syste-
mu prawa. I w tym momencie ja na przyk³ad nie
jestem w stanie sformu³owaæ poprawki, która by
uwzglêdnia³a istotê problemu podniesionego
przez pana senatora. Je¿eli pañstwo bêdziecie
w stanie tak¹ poprawkê z³o¿yæ, to wydaje mi siê,
¿e warto siê nad ni¹ pochyliæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Senator Stanis³aw Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Pani Marsza³ek, dziêkujê za mo¿liwoœæ zabra-
nia g³osu.

Panie Inspektorze! Krótkie pytania in¿ynier-
skie, nie prawnicze.
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Czy lokalizacja centrum nadzoru okreœlona
w drodze rozporz¹dzenia, wynikaj¹cego z ustawy,
mo¿e byæ poza stolic¹? To jest pierwsze pytanie.
No bo technicznie – wracaj¹c do pañskiej wypo-
wiedzi dotycz¹cej transmisji danych przetwarza-
nia szybkoœci – to nie jest ¿aden problem, to raczej
jest kwestia finansowania, bo przetwarzanie to
urz¹dzenia, a transmisja to medium i system.
Czyli to mo¿e byæ zlokalizowane w ogóle w Cze-
chach czy na S³owacji, mówi¹c tak obrazowo. Czy
w drodze rozporz¹dzenia mo¿e to byæ okreœlone?
To po pierwsze.

Po drugie, mówi³ pan o tym, i¿ zostanie dokona-
ny przegl¹d oznakowañ – bardzo wa¿na rzecz,
bardzo potrzebna. Czy przy okazji tego przegl¹du
oznakowañ bêdzie te¿ robiona analiza zasadnoœci
umieszczenia fotoradarów? No ja te¿ sporo je¿d¿ê,
st¹d moje w¹tpliwoœci. A je¿eli tak, to kiedy bêd¹
te dane i czy zostan¹ one ewentualnie przedsta-
wione na szerszym forum?

I po trzecie, mówimy o drogach i o systemach,
o bezpieczeñstwie, o tym, ¿e ta ustawa jest po-
trzebna. Czy jest jakaœ road map, która wskazuje
za³o¿enia: kiedy, gdzie, ile fotoradarów, w jakich
czêœciach Polski zostanie rozmieszczonych? Na
jakim etapie s¹ te przemyœlenia? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedŸ.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Senatorze, otó¿ tak jak mówiê,

nie by³o w ogóle, ani w toku prac parlamentar-
nych, ani w trakcie prac strony rz¹dowej, rozmów
na temat umiejscowienia centrum. Nikt siê nad
tym nie zastanawia³, po prostu przyjmowaliœmy
projekt ustawy i myœleliœmy jak gdyby szerzej
o bezpieczeñstwie ruchu drogowego, nie zastana-
wiaj¹c siê, gdzie to centrum ma byæ fizycznie
umiejscowione. I nie ma ¿adnej formalnej prze-
szkody, ¿eby umieœciæ w ustawie przepis, ¿e Rada
Ministrów okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, gdzie
to centrum ma byæ. Pytanie tylko, czy jest to po-
trzebne, a to ju¿ jest pytanie adresowane raczej do
pañstwa. My po prostu siê tym nie zajmowaliœmy,
o tak powiem. I to jest odpowiedŸ na tak stawiane
pytanie.

Je¿eli chodzi o kwestiê weryfikacji znaków i au-
tomatycznej weryfikacji umiejscowienia fotora-
darów, to w³aœnie przyjmowane przepisy zawiera-
j¹ takie unormowania, które bez wzglêdu na to,
czy mówimy o drogach krajowych, czy o drogach

samorz¹dowych, nakazuj¹ ka¿dorazow¹ weryfi-
kacjê. Czyli zanim pojawi siê fotoradar, do cen-
trum automatycznego nadzoru musz¹ byæ skiero-
wane pytania i proœba o opiniê i zgodê w tym za-
kresie. Bo zw³aszcza je¿eli chodzi o drogi samo-
rz¹dowe, gdzie, jak ju¿ mówiliœmy, 80% kwot uzy-
skanych z tytu³u kar bêdzie wraca³o do samo-
rz¹dów, chcieliœmy unikn¹æ takiej oto sytuacji, ¿e
siê rozpocznie radosna twórczoœæ i bowiem foto-
radary zakwitn¹ nam wszêdzie, bez wzglêdu na
to, czy s¹ potrzebne w tych miejscach, czy nie. Pa-
miêtajmy, ¿e dla inspekcji transportu drogowego
bêdzie to nowa kompetencja. Ale dot¹d, co do za-
sady, w proces lokalizacji fotoradarów by³a zaan-
ga¿owana Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad. Politechnika Krakowska w takim op-
racowaniu przeanalizowa³a istniej¹c¹ sieæ drogo-
w¹ i na podstawie tych opracowanych dokumen-
tów zaczêto stawianie tych urz¹dzeñ. Z w³asnego
doœwiadczenia wiem, ¿e czasem mo¿na zobaczyæ
fotoradar ustawiony w jakimœ miejscu, no, nie do
koñca rozs¹dnie.

Jest jeszcze taki roboczy pomys³, który siê po-
jawi³ w resorcie infrastruktury – nie ma go tutaj
w przepisach, bo takich kwestii technicznych
w przepisach rangi ustawowej siê nie reguluje –
¿eby docelowo pomalowaæ wszystkie te fotorada-
ry na jakiœ jaskrawy kolor, dajmy na to ¿ó³ty czy
pomarañczowy, byæ mo¿e to by³oby dobre roz-
wi¹zanie. Z jednego prostego powodu, ¿eby ten
fotoradar jakby krzycza³ swoj¹ obecnoœci¹: to
jest miejsce niebezpieczne. Bo tu nie chodzi o to,
by zrobiæ zdjêcie i, ¿e tak powiem, wyj¹æ komuœ
pieni¹dze z kieszeni, bo pamiêtajmy, ¿e to wszys-
tko funkcjonuje w obrêbie bud¿etu. Pomys³, aby
stworzyæ dodatkowy fundusz na wzór KFD, final-
nie nie znalaz³ w Sejmie akceptacji, tak ¿e to
wszystko funkcjonuje w obrêbie œrodków bud¿e-
towych. Czyli gdy ten fotoradar bêdzie sygnalizo-
wa³ swoj¹ obecnoœæ, bêdzie po prostu krzycza³:
„ja tu jestem!”, „zwolnij!”, wtedy, powiedzmy to
wprost, tylko osoba, nie wiem, zagapiona albo
niespe³na rozumu, albo pijana, przekroczy prêd-
koœæ. No bo po co? Zw³aszcza ¿e bêdziemy zmie-
rzaæ do tego, by fotoradar by³ w ka¿dej skrzynce.
I, co wiêcej, byæ mo¿e to poprawi te¿ bezpieczeñ-
stwo ruchu drogowego, szczególnie jeœli chodzi
o porê wieczorowo-nocn¹, bo nawet jeœli cz³o-
wiek dostrze¿e na przyk³ad tê niebiesk¹ tablicê,
która mówi: „o, to tutaj jest fotoradar”, to póŸniej,
zamiast patrzeæ na drogê, tak naprawdê gdzieœ
tam szuka skrzynki na poboczu, i w efekcie mo¿e
siê okazaæ, ¿e nie dostrze¿e czegoœ, co siê bêdzie
przek³ada³o na bezpieczeñstwo ruchu drogowe-
go. Tak ¿e, konkluduj¹c, ca³oœæ tych przedsiêw-
ziêæ, czyli zarówno weryfikacja oznakowania,
weryfikacja istniej¹cych miejsc lokalizacji foto-
radarów, to wszystko musi byæ dokonane ³¹cz-
nie, bo inaczej system siê skompromituje i bê-
dzie odebrany po prostu jako system fiskalny,
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którego jedynym celem jest nak³adanie mo¿liwie
najwiêkszej liczby sankcji na kieruj¹cych pojaz-
dami. Mo¿e byæ odebrany nawet w ten sposób, ¿e
tworzymy dodatkow¹ sankcjê, zupe³nie pozba-
wion¹ sensu.

I jest te¿ norma – odpowiadaj¹c jeszcze na to
pytanie – w projekcie ustawy, która mówi, ¿e cen-
trum mo¿e za¿¹daæ likwidacji, to znaczy usuniê-
cia, zarówno fotoradaru, jak i skrzynki. S³owem,
bêdziemy zmierzaæ do tego, ¿eby nie by³o fotora-
darów, które pojawi³y siê dlatego, ¿e siê komuœ za-
chcia³o, tylko ¿eby fotoradary pojawia³y siê
w miejscach, gdzie dane Policji ewidentnie wska-
zuj¹, ¿e tam na przyk³ad krzy¿uj¹ siê odcinki czy
¿e ruch lokalny pokrywa siê z ruchem tranzyto-
wym. Bo one maj¹ zupe³nie inn¹ charakterysty-
kê, na przyk³ad ró¿ne prêdkoœci œrednie rozwijane
przez kieruj¹cych pojazdami i z tego powodu gin¹
tam ludzie. I policja ma bardzo dobre dane o ta-
kich w³aœnie przypadkach miejsc, gdzie koncen-
trowa³y siê wypadki drogowe, gdzie jeszcze rok,
pó³tora roku temu ginê³o dziesiêæ, dwanaœcie,
piêtnaœcie osób rocznie na jakimœ ma³ym skrzy-
¿owaniu czy za jakimœ niewidocznym zakrêtem.
Byæ mo¿e to nie s¹ dane spektakularne, no bo
ktoœ powie: co to jest szeœæ, dziesiêæ czy piêtnaœcie
osób? No ale szeœæ osób w sposób bezsensowny
straci³o ¿ycie i ileœ takich miejsc daje finalnie piêæ
i pó³ tysi¹ca ofiar. I w momencie, kiedy przepro-
wadzono analizê i stwierdzono, ¿e faktycznie ta
nieszczêsna skrzynka czy to urz¹dzenie jest tam
potrzebne… A mamy takie dane, które wskazuj¹,
¿e przez pó³tora roku nie dosz³o do ¿adnego wy-
padku drogowego, nikt nie zgin¹³, nikt nie zosta³
ranny, a dosz³o do dwóch kolizji. Bo faktycznie na
przyk³ad zakrêt by³ niewidoczny, by³a droga bocz-
na, ale prêdkoœæ pojazdów na tej drodze g³ównej
zosta³a w tak istotny sposób ograniczona, ¿e je¿eli
coœ tam siê nawet sta³o, to skoñczy³o siê na pogiê-
ciu blach, pracy blacharskiej i wyp³acie odszko-
dowania, kierowcy ponarzekali sobie i rozjechali
siê ka¿dy w swoj¹ stronê. Mam nadziejê, ¿e pan
senator jest przynajmniej czêœciowo usatysfak-
cjonowany. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz pan senator Tadeusz Skorupa. Po nim
senatorowie Gruszka, Idczak i Piotrowicz.

Proszê.

Senator Tadeusz Skorupa:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Inspektorze, otó¿ stwierdzi³ pan, ¿e nie

ma lepszych systemów kontroli szybkoœci. Myœlê,

¿e nie wprowadzono lepszych systemów, ale lep-
sze systemy na pewno s¹. Nauka posz³a ju¿ tak
daleko, ¿e systemy satelitarne doskonale mog¹
kontrolowaæ szybkoœæ.

(Senator Ryszard Bender: To jest istotne
stwierdzenie.)

Czy my jako du¿y kraj europejski nie mogli-
byœmy wprowadziæ takiego w³aœnie nowator-
skiego systemu, wyprzedzaj¹c W³ochy, Francjê
czy te¿ Niemcy? Czy wiecznie musimy siê wzoro-
waæ na ich dokonaniach, na ich nowych me-
todach? Przecie¿ wiemy, ¿e to s¹ przestarza³e
metody, bo w razie kolizji czy wypadku nasi eks-
perci nie mog¹ ustaliæ szybkoœci samochodu
przekraczaj¹cego dozwolon¹ szybkoœæ, który
spowodowa³ wypadek, nie mog¹ ustaliæ spraw-
cy. Czy nie mo¿na by zastosowaæ tych nowych
technik i wyeliminowaæ przestarza³e metody,
polegaj¹ce na tym, ¿e na miejsce wypadku przy-
chodz¹ policjanci, je¿d¿¹ kó³kiem po drodze,
sprawdzaj¹ drogê hamowania, a ze wzglêdu na
dzisiejsze systemy hamulcowe ta droga nie jest
wcale dobr¹ podstaw¹ do ustalenia prêdkoœci?
S¹ przecie¿ metody satelitarne, o których wspo-
mina³em. Czy ministerstwo nie mog³oby pójœæ
w tym kierunku i wyprzedziæ tê ustawê? Bo, tak
jak mówiê, system, nad którym teraz proceduje-
my, ju¿ jest przestarza³y. Mo¿na by by³o stwo-
rzyæ nowoczeœniejszy. Czy wie pan, ¿e ju¿ wszys-
tkie nowe samochody bêd¹ musia³y mieæ za-
montowane urz¹dzenia nawigacyjne wspó³pra-
cuj¹ce z satelitami? W razie jakiejœ kolizji te sys-
temy bêd¹ to sygnalizowa³y, i to jest wymóg Unii
Europejskiej. Czy ministerstwo nie mo¿e po-
d¹¿aæ na dobre w tym kierunku, a nie trzymaæ
siê tych starych metod?

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Koñczmy,
Panie Senatorze.)

Poza tym mam jeszcze pytanie, czy jest to dobry
pomys³, aby fundusze, pieni¹dze z tego systemu,
o którym mówimy, z tej ustawy, by³y przeznaczo-
ne dla samorz¹dów. Czy nie nale¿a³oby stworzyæ
specjalnego krajowego funduszu drogowego,
gdzie wszystkie te œrodki, pochodz¹ce nie tylko od
sprawców kolizji, wypadków, ale te¿ od tych kie-
rowców z³apanych na przekraczaniu szybkoœci,
by³yby kumulowane? I czy tego funduszu nie na-
le¿a³oby wykorzystaæ do poprawienia w³aœnie in-
frastruktury drogowej w celu polepszenia bezpie-
czeñstwa drogowego?

Na tym mo¿e skoñczê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Ja przypominam, ¿e pytania powinny trwaæ do

minuty.
Proszê, Panie Inspektorze.
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G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Szanowny Panie Senatorze! Otó¿ powiem tak:
my mamy mimo wszystko ten przywilej, ¿e budu-
jemy ten system czy zamierzamy go budowaæ jako
ostatni. St¹d jest nadzieja, ¿e bêdzie on najlepszy
i najnowoczeœniejszy. Holendrzy na przyk³ad bu-
dowali swój czternaœcie lat temu. Tego typu syste-
my si³¹ rzeczy du¿o kosztuj¹, a czternaœcie lat, po-
wiedzmy sobie szczerze, to w elektronice jest prze-
paœæ, to w elektronice s¹, mo¿na powiedzieæ, ty-
si¹clecia. Jako ¿e budujemy ostatni, korzystamy
z najnowszych osi¹gniêæ techniki.

Projekt ustawy mówi tylko o urz¹dzeniu reje-
struj¹cym. Nie mówi o tym, gdzie ono mo¿e siê
znajdowaæ. Mo¿na je hipotetycznie umieœciæ na
satelicie geostacjonarnym. Powiem jednak tak:
byæ mo¿e kiedyœ do tego dojdzie, ale pamiêtajmy
o tym, ¿e na razie ka¿dego dnia po drogach poru-
sza siê kilkanaœcie milionów pojazdów. I ja osobi-
œcie nie wyobra¿am sobie obecnie urz¹dzenia –
faktem jest, ¿e ja nie jestem in¿ynierem, byæ mo¿e
moja wiedza jest po prostu zbyt nik³a – czy sateli-
ty, które by³yby w stanie w czasie rzeczywistym
nadzorowaæ te kilkanaœcie milionów pojazdów
w tej samej chwili, w tym samym momencie. Co
wiêcej, pamiêtajmy o tym, ¿e podstaw¹ identyfi-
kacji jest tablica rejestracyjna. Z góry widaæ poru-
szaj¹cy siê obiekt, ale tablicê odczytaæ trudno.
Byæ mo¿e finalnie bêdzie kiedyœ tak, ¿e ka¿dy po-
jazd bêdzie faktycznie mia³ to urz¹dzenie GPS,
które go bêdzie identyfikowa³o w sieci, i wtedy fak-
tycznie fotoradar bêdzie niepotrzebny, bo dojdzie-
my do sytuacji, w której ten samochód sam g³oœ-
no zakrzyczy, ¿e przekroczy³ prêdkoœæ, i jeszcze
doniesie na swojego w³aœciciela. Ale powiem
szczerze, ¿e wola³bym, ¿eby tego typu przysz³oœæ,
je¿eli nas czeka, przysz³a jak najpóŸniej.

Jeœli chodzi o budowê tego systemu, to mieliœ-
my, podobnie jak koledzy z Policji, szereg wizyt
studyjnych we wszystkich krajach Unii Europej-
skiej i staramy siê nie doœæ ¿e nie odstawaæ od
nich, to myœleæ o takich rozwi¹zaniach, które pla-
sowaæ nas bêd¹ w czo³ówce. Prawda jest te¿ taka,
¿e cokolwiek zrobimy, to w ci¹gu piêciu lat na pe-
wno pojawi siê ju¿ coœ nowszego, ale póŸniej tego
i tak, jak mówiê, siê nie weryfikuje. Holendrzy
maj¹ systemy oparte w du¿ej mierze na rejestracji
analogowej i one funkcjonuj¹ od piêtnastu lat z je-
dnego prostego powodu: skoro wydatkowano kie-
dyœ potê¿ne œrodki publiczne, ¿eby je uruchomiæ,
one dzia³aj¹ i s¹ skuteczne, bo doprowadzi³y do
zmniejszenia o 70% przypadków naruszania
przepisów dotycz¹cych prêdkoœci, to po co to
zmieniaæ.

Je¿eli chodzi o kwestiê pieniêdzy, œrodków
dla samorz¹dów, to powiem tak. Pierwotny pro-
jekt ustawy, któr¹ pañstwo macie przed sob¹,

zak³ada³ w³aœnie budowê funduszu nadzoru
nad ruchem drogowym, na wzór Krajowego
Funduszu Drogowego czy Funduszu Kolejowe-
go, i zawiera³ dosyæ klarowne zasady dystrybuo-
wania œrodków i ich przeznaczania, miêdzy in-
nymi w³aœnie na budowê, remonty, utrzymanie
dróg, na inwestowanie w urz¹dzenia bezpie-
czeñstwa ruchu, przebudowê skrzy¿owañ, na
doposa¿anie s³u¿b kontrolnych itd., itd., ten
fundusz bra³ na swoje barki równie¿ choæby za-
opatrzenie sprzêtowe policji czy inspekcji. Je-
dnak zarówno Sejm Rzeczypospolitej, jak i Mini-
sterstwo Finansów stanêli na stanowisku, aby
nie tworzyæ kolejnego funduszu. Ze wzglêdu na
to, ¿e mog¹ to byæ hipotetycznie doœæ du¿e œrod-
ki, fundusz oznacza wyprowadzenie tak na-
prawdê czêœci odpowiedzialnoœci poza kontrolê
parlamentarn¹. I w tym momencie, maj¹c na
uwadze transparentnoœæ ca³ego systemu i zape-
wnienie nadzoru parlamentarnego, zosta³a pod-
jêta decyzja, aby co do zasady te œrodki, je¿eli
chodzi o drogi krajowe, sz³y do bud¿etu pañ-
stwa. Je¿eli chodzi o drogi samorz¹dowe, to pa-
miêtajmy o tym, ¿e ten projekt tak naprawdê ni-
czego w tym zakresie nie zmienia, bo ju¿ w chwili
obecnej jest tak, ¿e kwoty z mandatów karnych
nak³adanych na przyk³ad przez stra¿e miejskie
nie id¹ do bud¿etu centralnego czy do bud¿etu
wojewódzkiego, ale wracaj¹ do organów samo-
rz¹du terytorialnego. Tak wiêc w tym zakresie
w projekcie utrzymujemy po prostu istniej¹cy
stan rzeczy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Tadeusz Gruszka – do minuty.

Senator Tadeusz Gruszka:

Panie Inspektorze! Proszê o wyjaœnienie kilku
kwestii.

Czy w poprzednim prawie o ruchu drogowym
nie by³o zapisu, a pojawia siê obecnie, ¿e stra¿nicy
gminni maj¹ uzgadniaæ czas i miejsce wykonywa-
nia kontroli na terenie gminy?

Czy nie wypada³oby doprecyzowaæ warunków,
które powoduj¹ odwo³anie dyrektora centrum
nadzoru i jego zastêpców? Bo co najmniej œmie-
szn¹ przyczyn¹ odwo³ania jest niespe³nienie któ-
regokolwiek z warunków okreœlonych w ust. 9,
a w tym ustêpie czytamy: „ukoñczy³a trzydziesty
rok ¿ycia”. No, nie cofamy siê w czasie, tylko za-
wsze tych lat przybywa, wiêc zapisanie, ¿e mo¿li-
we jest niespe³nienie tego warunku w momencie
odwo³ania czy warunku posiadania wy¿szego wy-
kszta³cenia, które by³y brane pod uwagê w mo-
mencie powo³ywania, wpisywanie, ¿e nie spe³nia
tych warunków… Chodzi o doprecyzowanie tego
punktu.
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Kolejna uwaga. Jest zawiadomienie, przesy³a-
na jest informacja o przekroczeniu, o danych. Co
bêdzie w przypadku, gdy osob¹ kieruj¹c¹ nie jest
w³aœciciel lub ktoœ z jego rodziny? Czy otrzyma
zdjêcie, ¿eby móc siê zorientowaæ – wiadomo, ¿e ta
informacja przyjdzie po pewnym czasie – kto wte-
dy jecha³? Mo¿e to byæ ktoœ z rodziny, tylko ¿e
w danym momencie trudno bêdzie stwierdziæ, kto
z rodziny u¿ywa³ samochodu. Czy zostanie prze-
s³ane zdjêcie wykonane fotoradarem?

I ostatnie pytanie. W zapisie dotycz¹cym Cen-
tralnej Ewidencji Pojazdów Zarejestrowanych
czytamy, ¿e przechowywane dane usuwane s¹
z rejestru po osiemnastu miesi¹cach. Czy to nie
jest w opozycji z zapisem w innym miejscu, gdzie
siê mówi o sankcjach ponoszonych w okresie
„zbierania” punktów do podwy¿szenia kary i jest
to okres dwunastu miesiêcy? Po co ten okres
osiemnastu miesiêcy na przechowywanie danych
w centralnym rejestrze? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedŸ.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Dziêkujê uprzejmie.
Odpowiadampokoleinapytaniapanasenatora.
Je¿eli chodzi o stra¿ników gminnych, to pamiê-

tajmy, ¿e nie tworzymy tutaj niczego nowego.
Stra¿nicy gminni ju¿ w chwili obecnej maj¹ swoje
wideorejestratory czy fotoradary i z nich korzysta-
j¹. Ta norma, która znalaz³a siê w przepisach
przed³o¿enia poselskiego, ma na celu likwidacjê
przypadków, w których stra¿nicy bior¹ to
urz¹dzenie i staj¹ w miejscu, gdzie bezpieczeñ-
stwo ruchu drogowego w ogóle nie przemawia za
tym, ¿eby dokonywaæ kontroli prêdkoœci. Orga-
nem wiod¹cym, je¿eli chodzi o bezpieczeñstwo ru-
chu drogowego, pamiêtajmy o tym, jest i bêdzie
Policja. I st¹d ten pomys³, aby stra¿nicy nie pode-
jmowali dzia³añ na w³asn¹ rêkê, lecz konsultowali
siê zawsze z komendantami Policji na swoim tere-
nie i mieli od nich dok³adn¹ informacjê o tym na
przyk³ad, gdzie koncentruj¹ siê wypadki drogowe
zwi¹zane z przekroczeniem dopuszczalnej prêd-
koœci jazdy, tak aby kontrola prêdkoœci odbywa³a
siê w tych miejscach. Dlatego chodzi³o nam o pod-
kreœlenie wiod¹cej roli Policji, bo ma ona informa-
cje o zdarzeniach drogowych i wie, gdzie do tych
zdarzeñ dosz³o.

Je¿eli chodzi o warunki, jakie powinien
spe³niaæ dyrektor centrum, to ja powiem tak: to
jest kalka z innych uregulowañ, które mówi¹ po

prostu o tym, kiedy kogoœ mo¿na odwo³aæ. Naj-
pierw siê wyszczególnia warunki, które cz³owiek
ma spe³niaæ, a co do zasady przyjê³o siê w przepi-
sach takie sformu³owanie, ¿e odwo³uje siê tê oso-
bê, je¿eli nie spe³nia któregokolwiek z tamtych
warunków. Tak naprawdê oczywiœcie raczej siê
nie zdarzy sytuacja, w której ktoœ nie ma trzydzie-
stego roku ¿ycia, ale ju¿ tak by³o w Inspekcji
Transportu Drogowego, ¿e osoby powo³ane na
stanowisko wojewódzkiego inspektora transpor-
tu drogowego nie mia³y, jak siê póŸniej okaza³o,
wy¿szego wykszta³cenia. Te osoby musia³y z tego
stanowiska odejœæ. Nie jest to wiêc nic nowego,
jest to dok³adne powtórzenie uregulowañ, które
znajdziemy w innych przepisach rangi ustawo-
wej.

Je¿eli chodzi o kwestiê zawiadomienia o naru-
szeniu, to pamiêtajmy, ¿e po to tworzymy cen-
trum, ¿eby nie by³o sytuacji, takiej jak obecna,
kiedy to od momentu ujawnienia naruszenia do
momentu wys³ania do nas do domu dokumentu
up³ywa, tak jak teraz czasem bywa, trzy, cztery
miesi¹ce albo i pó³ roku. I faktycznie teraz jest tak,
¿e jesteœmy wzywani do miejscowej jednostki Po-
licji i nagle ktoœ nam mówi: Proszê pana, pó³ roku
temu jecha³ ten pojazd. Proszê nam powiedzieæ,
kto tam jecha³ w tym pojeŸdzie, bo jest wprawdzie
zdjêcie, ale ono jest niewyraŸne. Powiem szczerze,
¿e ja nie pamiêtam, kto jeŸdzi³ moim samochodem
pó³ roku temu. Hipotetycznie ka¿dy z cz³onków
mojej rodziny móg³by nim jeŸdziæ. Pamiêtajmy
o tym, ¿e tu tego nie bêdzie. Istota tego rozwi¹za-
nia jest taka, ¿e jak centrum osi¹gnie ju¿ swoj¹
pe³n¹ funkcjonalnoœæ… Je¿eli chodzi o dolegli-
woœæ sankcji, to nie jej wysokoœæ jest tak napraw-
dê najwa¿niejszym elementem. Najwa¿niejszym
elementem jest nieuchronnoœæ sankcji – i temu
tutaj zapobiegniemy, zapobiegniemy tym pustym
skrzynko – a tak¿e czas, jaki up³ywa, bo je¿eli ktoœ
z nas jest ukarany po roku od chwili pope³nienia
naruszenia, to tak naprawdê nawet nie czuje siê
winny, bo ju¿ zd¹¿y³ o tym zapomnieæ. Wydaje mi
siê, jeœli patrzeæ choæby na rozwi¹zania francus-
kie, ¿e wtedy kiedy docelowo bêdzie up³ywa³o góra
trzy tygodnie od wykonania zdjêcia do zaprosze-
nia kogoœ do tego, aby siê odniós³ do faktu naru-
szenia przepisów prawa, ten ktoœ bêdzie w stanie
to pamiêtaæ.

Pamiêtajmy te¿ o tym, ¿e nie jest naszym celem
wykonywanie zdjêæ od przodu. My bêdziemy sta-
rali siê te urz¹dzenia sytuowaæ tak, takie by³o za-
mierzenie, aby one wykonywa³y zdjêcie od ty³u, bo
nas interesuje numer rejestracyjny. Co wiêcej,
jest to jedyna metoda walki, s³owo „walki” jest byæ
mo¿e zbyt mocne, ale jednak walki z tymi, którzy
przekraczaj¹ prêdkoœæ, czêsto jad¹c kilkaset kilo-
metrów na godzinê na motocyklu. Otó¿ motocykl
nie ma z przodu tablicy rejestracyjnej i albo siê
wykonuje zdjêcie z ty³u, albo ta osoba jest tak na-
prawdê kompletnie bezkarna i mo¿e na naszych
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drogach robiæ, co chce. Niestety niczego lepszego
nie byliœmy w stanie wymyœliæ w trakcie prac sej-
mowych i zasada jest taka: mamy zdjêcie od ty³u,
identyfikujemy w³aœciciela, wysy³amy je do w³a-
œciciela pojazdu i je¿eli w³aœciciel uwa¿a, ¿e to nie
on, to musi wskazaæ, komu ten pojazd powierzy³.
Bêdzie okreœlona dok³adna data, godzina i miej-
sce, w którym dosz³o do rejestracji. Wydaje mi
siê, ¿e przy tym krótkim przedziale czasowym
miêdzy pope³nieniem naruszenia a póŸniejszym
otrzymaniem dokumentacji, raczej w¹tpliwoœci
typu „któ¿ tym moim samochodem jecha³” nie bê-
dzie.

Zwróæmy te¿ uwagê na to, ¿e w porównaniu do
aktualnego systemu likwidujemy w naszym no-
wym systemie pewn¹ lukê, która obecnie istnieje
i prowadzi do tego, ¿e w zasadzie bezkarni s¹ lea-
singodawcy. Mamy na przyk³ad pojazd, który
jest pojazdem leasingowanym albo pojazdem fir-
my, a ta firma ma trzysta takich pojazdów. I teraz
jest tak, ¿e trudno kogokolwiek obci¹¿yæ odpo-
wiedzialnoœci¹, bo przychodzi w³aœciciel firmy
czy leasingodawca i mówi: Panie, ja mam tysi¹c
takich samochodów, sk¹d ja mam wiedzieæ, kto
tam móg³ jechaæ? Po przyjêciu tego projektu
ustawy takie sytuacje nie maj¹ znaczenia. Je¿eli
ktoœ wypo¿yczy samochód w Avis czy w Hertzu
czy w dowolnej innej wypo¿yczalni, to kara bê-
dzie adresowana do Avis czy Hertza. Tak zrobio-
no na przyk³ad we W³oszech, gdzie w umowie wy-
najmu pojazdu jest punkt – podpisuj¹c umowê,
na ogó³ nikt z nas jej nie czyta, bo ma z regu³y
piêtnaœcie stron i jest napisana wyblak³ym atra-
mentem i ma³¹ czcionk¹ – zgodnie z którym, je-
¿eli system wykona nam zdjêcie, to Hertz czy Avis
czy ktokolwiek inny zap³aci. I niewa¿ne, ¿e my
zd¹¿ymy ju¿ ten samochód oddaæ i wrócimy po
wakacjach do domu. Zawsze zostawiamy prze-
cie¿ przy wynajmie jako zabezpieczenie numer
karty kredytowej i je¿eli przyjdzie kara, to wypo-
¿yczalnia zap³aci, ale póŸniej œci¹gnie to z na-
szych pieniêdzy. I tak samo bêdzie w wypadku
pojazdów leasingowanych. A wiêc zatykamy ewi-
dentn¹ dziurê.

Pamiêtajmy o jeszcze jednej rzeczy, z któr¹ tu
mamy do czynienia i o której akurat nie rozma-
wialiœmy, a o której mo¿e warto rozmawiaæ. Otó¿
dosz³o do kuriozalnego wypaczenia obowi¹zu-
j¹cych przepisów prawa. Je¿eli skorzystacie
pañstwo z dowolnego portalu internetowego,
choæby z transakcyjnego Allegro, to oka¿e siê, ¿e
w majestacie prawa – no nie w majestacie prawa,
bo to jest ewidentne omijanie prawa, ale jak wi-
daæ, nikt sobie z tym nie by³ w stanie dot¹d daæ
rady – trwa aktualnie handel punktami karnymi.
Handluje siê punktami karnymi na zasadzie: jes-
tem gotów kupiæ dwadzieœcia punktów karnych
pod warunkiem, ¿e zdjêcie jest niewyraŸne. I nie

wiem, czy pañstwo wiecie, ¿e punkt karny ko-
sztuje od 100 do 200 z³. Je¿eli ktoœ ma prawo jaz-
dy, ale nie jeŸdzi, a dwadzieœcia punktów to taki
bezpieczny limit, który sobie mo¿na rokrocznie
przyj¹æ, to robi¹ siê z tego ca³kiem niez³e pie-
ni¹dze. Wydaje siê nam, ¿e wystêpowanie tego
typu sytuacji te¿ przemawia za tym, ¿eby to tym
projektem ucywilizowaæ. Opcja, w której na ma-
sow¹ skalê omija siê obowi¹zuj¹ce przepisy,
w której w jakimœ sensie ludzie korumpuj¹ siê
nawzajem, zas³uguje chyba na reakcjê ze strony
organów pañstwa. To temat byæ mo¿e drobny, je-
¿eli chodzi o ca³e spektrum spraw zwi¹zanych
z bezpieczeñstwem ruchu drogowego, ale wydaje
mi siê ciekawy, tym bardziej ¿e ów handel pun-
ktami karnymi jest w³aœnie przez projekt tej
ustawy zamykany. Dziêkujê bardzo.

Senator Krystyna Bochenek:

Zanim przejmie prowadzenie obrad pan mar-
sza³ek Romaszewski, pozwolê sobie jeszcze zadaæ
pytanie: a piraci recydywiœci? Czy s¹ jakoœ spec-
jalnie traktowani?

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Tak, oczywiœcie, ¿e s¹ specjalnie traktowani.
Je¿eli chodzi o tych, jak pani marsza³ek by³a ³as-
kawa stwierdziæ, piratów recydywistów, to te
osoby bêd¹ ponosiæ kary, bêd¹ p³aciæ kary w pod-
wójnej wysokoœci. Przepis, który o tym mówi, jest
dosyæ klarowny: „W przypadku na³o¿enia w okre-
sie szeœciu miesiêcy od dnia pope³nienia naru-
szenia kar pieniê¿nych za piêæ kolejnych naru-
szeñ lub za mniejsz¹ liczbê naruszeñ, za które
razem z pierwszym zosta³y na³o¿one kary pie-
niê¿ne na kwotê 2,5 tysi¹ca z³ lub w wy¿szej wy-
sokoœci, kary pieniê¿ne za kolejne naruszenia
w okresie dwunastu miesiêcy nak³adane bêd¹
w wysokoœci podwójnej”. I to jest jedyna sankcja.
Czyli nie mo¿na siê tutaj zgodziæ z pogl¹dem, któ-
ry siê czasem pojawia³ pod has³em „ustawa dla
bogatych”. Powiem, ¿e ja znam sporo osób bar-
dzo bogatych i, z tego co zauwa¿y³em, im ktoœ jest
bogatszy, tym z wiêkszym trudem przychodzi mu
siê rozstaæ z ka¿d¹ z³otówk¹. Nie znam takiej
osoby…

(G³os z sali: Oszczêdni s¹.)
Dok³adnie. Dlatego oni s¹ bogaci, ¿e s¹ tacy o-

szczêdni.
I nie znam osoby, która po uruchomieniu ta-

kiego systemu by³aby gotowa wy³o¿yæ kilkadzie-
si¹t tysiêcy z³otych za przywilej na przyk³ad poko-
nania trasy Warszawa – Kraków w czasie lepszym
ni¿ poci¹g InterCity. Po prostu nie wydaje mi siê to
mo¿liwe. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Senator Witold Idczak zadaje pytania.

Senator Witold Idczak:

Pani Marsza³ek! Pañstwo Senatorowie! Ja
mam pytanie nastêpuj¹cej treœci: jak wygl¹da
kwestia prawa miejscowego w danym kraju,
w którym immunitet eurodeputowanego na przy-
k³ad zwalnia go z obowi¹zku p³acenia mandatów
czy tego typu kar? A on przyjedzie do Polski i znaj-
dzie siê w systemie monitoringu. Wiadomo, ¿e
prawo lokalne rozszerza immunitet na ca³¹ Uniê
Europejsk¹. I pytanie: w jaki sposób taka osoba
bêdzie traktowana przez nasz system nadzoru?
Dziêkujê.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Senatorze, otó¿ mamy do czy-

nienia z dwoma hipotetycznymi, mo¿liwymi wa-
riantami. Pierwszy wariant dotyczy sytuacji, kie-
dy ten eurodeputowany niebêd¹cy obywatelem
polskim bêdzie jecha³ pojazdem i zostanie sfoto-
grafowany przy pomocy fotoradaru. Si³¹ rzeczy
nim zidentyfikujemy ten pojazd, to oka¿e siê, ¿e
ju¿ min¹³ jakiœ czas. My tej bazy pojazdów nie ma-
my, ale pojazd trafi do Centralnej Ewidencji Po-
jazdów Zarejestrowanych za Granic¹. Drugi wa-
riant dotyczy sytuacji, kiedy taka osoba zostanie
zatrzymana przez policjanta ruchu drogowego za
przekroczenie prêdkoœci. W tej sytuacji stosuje
siê przepisy dotycz¹ce kaucji, je¿eli chodzi o po-
stêpowanie administracyjne. Takie jest nasze sta-
nowisko w tym zakresie.

Tak jak mówi³em, w momencie, kiedy skoñcz¹
siê prace w Komisji Europejskiej nad dyrektyw¹,
która mówi o transgranicznej wymianie informa-
cji o sprawcach wykroczeñ drogowych, problem
w ogóle przestanie istnieæ, bo bêdzie tak, ¿e dane
o obywatelach polskich, którzy pope³niaj¹ naru-
szenia za granic¹, bêd¹ dociera³y do nas bez
wzglêdu na to, czy to bêdzie naruszenie pope³nio-
ne w Hiszpanii, Francji, we W³oszech czy w Niem-
czech. A je¿eli my zaobserwujemy pojazd z innego
pañstwa, to bêdziemy te informacje tam wysy³aæ.
No bo pamiêtajmy, ¿e osoba kieruj¹cego to nieja-
ko kolejny element. Pierwsz¹ informacj¹, któr¹
otrzymujemy, jest informacja o przekroczeniu
prêdkoœci przez kieruj¹cego pojazdem, ale identy-
fikujemy pojazd i przez pojazd trafiamy do jego
w³aœciciela i osoby kieruj¹cej.

(Senator Witold Idczak: Dziêkujê bardzo.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piotrowicz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Inspektorze, jak wiemy, kara pieniê¿na

bêdzie nak³adana w drodze decyzji administracyj-
nej. To mo¿e rodziæ okreœlone dalsze reperkusje.
W szczególnoœci interesuje mnie to, czy zastana-
wiano siê, ile spraw z tego tytu³u w trybie odwo-
³awczym mo¿e trafiæ do s¹dów administracyj-
nych. To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Czy projekt tej ustawy uzgadniano
w tym zakresie z Krajow¹ Rad¹ S¹downictwa? Czy
przedk³adano jej do zaopiniowania? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Senatorze, otó¿ sytuacja

w tym zakresie wygl¹da nastêpuj¹co. Je¿eli cho-
dzi o karê administracyjn¹, to nikt nie przeprowa-
dzi³ tego typu analiz. Zreszt¹ jak Sejm przyjmowa³
w 2001 r. ustawê o transporcie drogowym i te¿
tworzy³ system sankcji, je¿eli chodzi o transport
drogowy, nikt tego nie szacowa³, nie liczy³. Trudno
jest bowiem w tym momencie hipotetyzowaæ, ile
osób bêdzie zdecydowanych przekroczyæ prêd-
koœæ i korzystaæ z drogi odwo³awczej. Jako ele-
ment zachêty do tego, aby nie wdawaæ siê w tê po-
lemikê i w tê drogê odwo³awcz¹, przewidziano
w projekcie ustawy dwudziestoprocentow¹ boni-
fikatê. Czyli przekraczamy prêdkoœæ, mamy wy-
konane zdjêcie, trafiaj¹ do nas dokumenty. Je¿eli
zap³acimy karê w ci¹gu czternastu dni, to mamy
20% upustu. Wyszliœmy z za³o¿enia, ¿e ten upust
bêdzie wystarczaj¹c¹ zachêt¹ do tego, ¿eby nie
wchodziæ na drogê postêpowania s¹dowego – no
bo w imiê czego? Tak jak mówiê, tutaj racje dowo-
dowe s¹ ewidentnie po stronie organu admini-
stracji, a nie po stronie obywatela z jednego powo-
du: mamy drogê, mamy urz¹dzenie, które prze-
sz³o kontrolê metrologiczn¹ i wykona³o zdjêcie po-
jazdu na przyk³ad jad¹cego 120 km/h na odcin-
ku, gdzie by³o dozwolone 70 km/h. I z czym tu po-
lemizowaæ? Nie ma tytu³u do tego. Trudno jest
podnieœæ w takiej sytuacji jakieœ argumenty
w s¹dzie.
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Pamiêtajmy te¿ o tym, ¿e je¿eli nawet ktoœ nie
zap³aci tej kary z bonifikat¹, to decyzje, które wy-
da centrum automatycznego nadzoru, s¹ opa-
trzone z mocy ustawy klauzul¹ natychmiastowej
wykonalnoœci. W tym momencie i tak trzeba za-
p³aciæ. Bo, jak rozumiem, interes w odwo³ywaniu
siê potencjalny sprawca tego czynu mia³by w mo-
mencie, gdybyœmy mieli do czynienia z klasyczn¹
decyzj¹ administracyjn¹, gdzie wniesienie odwo-
³ania wstrzymuje wykonalnoœæ decyzji. A tutaj,
podobnie jak w przypadku ustawy o transporcie
drogowym, rozwi¹zanie jest takie, ¿e decyzja wy-
dawana przez centrum jest opatrzona rygorem
natychmiastowej wykonalnoœci. Konkluduj¹c,
nie ma innej mo¿liwoœci. Najpierw zap³aæ, a po-
tem siê odwo³aj. Uchylê tutaj r¹bka tajemnicy: na
przyk³ad we Francji mo¿na siê odwo³aæ, ale trzeba
wykupiæ znaczek op³aty skarbowej w wysokoœci
160 euro. Powiedzmy sobie szczerze, ¿e to jest je-
szcze bardziej rygorystyczne rozwi¹zanie, które
zupe³nie zniechêca do tego, aby siê w tym zakresie
odwo³ywaæ. I to jedyne, co mogê powiedzieæ.

Takie samo pytanie odnoœnie do Krajowej Rady
S¹downictwa zada³ pan senator Kieres. Ja po-
wiem tak. My w trakcie prac poselskich i w trakcie
zbierania opinii z poszczególnych resortów nigdy
nie spotkaliœmy siê z negatywn¹ opini¹ Minister-
stwa Sprawiedliwoœci, wrêcz przeciwnie. A wiêc
wyszliœmy z za³o¿enia, ¿e wszelkie niezbêdne kon-
sultacje w obrêbie Ministerstwa Sprawiedliwoœci
zosta³y w tym zakresie dokonane. Ale faktycznie
pan senator Kieres podniós³ kwestiê braku kon-
sultacji, je¿eli chodzi o Krajow¹ Radê S¹downi-
ctwa. Dla mnie jest to informacja zupe³nie nowa
i trudno jest mi siê do niej w tej sytuacji po prostu
odnieœæ. Ale w trakcie prac poselskich by³o przy-
gotowanych kilka opinii, które stwierdzi³y zgod-
noœæ przygotowanych regulacji z Konstytucj¹
Rzeczypospolitej Polskiej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Nie by³bym takim optymist¹ co do tego, ¿e nie
bêdzie podstaw do kwestionowania orzeczeñ,
w szczególnoœci mam na uwadze chocia¿by do-
tychczasowe doœwiadczenia odnoœnie do postê-
powañ, w których kwestionuje siê wskazania fo-
toradarów, wskazania alkomatów, wskazania al-
kotestów itd. Czy sprawdzano, ile toczy³o siê
przed s¹dem postêpowañ kwestionuj¹cych wska-
zania tych urz¹dzeñ, które wymieni³em na wstê-
pie, a wiêc fotoradarów, alkomatów, alkotestów?
Bo wiem, ¿e takie postêpowania bywa³y przed

s¹dem. A wiêc nie by³bym takim optymist¹, ¿e oto
teraz nie bêdzie takiego problemu, bo wszystko
bêdzie jasne i oczywiste.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Senatorze, je¿eli chodzi o licz-

bê tego typu spraw, to powiem szczerze, ¿e te dane
byæ mo¿e byliby w stanie sk¹dœ tam wyci¹gn¹æ
koledzy z Komendy G³ównej Policji, bowiem by³o
to dot¹d kompetencj¹ Policji, a nie inspekcji. Dla-
tego trudno jest mi powiedzieæ, ile spraw siê to-
czy³o. Pamiêtajmy o jednym. Faktycznie by³o kie-
dyœ tak, je¿eli chodzi o urz¹dzenia badaj¹ce trzeŸ-
woœæ, ¿e by³y w tym zakresie w¹tpliwoœci. Ale
z czego one wynika³y? Otó¿ te urz¹dzenia nie prze-
sz³y procedury kontroli metrologicznej. Pamiêtaj-
my o tym, ¿e ka¿de z urz¹dzeñ pomiarowych po-
winno przejœæ indywidualn¹ kontrolê metrologi-
czn¹. Otrzymuje wtedy œwiadectwo homologacji,
w którym okreœlone s¹ parametry techniczne
urz¹dzenia, mo¿liwe odchylenia od normy. W tej
sytuacji, je¿eli organ – czy to Inspekcja Transpor-
tu Drogowego, czy to Policja, która dalej bêdzie
mia³a fotoradary, czy stra¿ gminna lub miejska,
która te¿ bêdzie je mia³a… Je¿eli te organy, powie-
dzmy, nie pope³ni¹ b³êdu albo nie bêdzie niedopa-
trzenia z ich strony tego typu, ¿e oto skoñczy³o siê
wa¿ne badanie metrologiczne, a urz¹dzenie w dal-
szym ci¹gu by³o u¿ytkowane, to ja nie widzê mo¿-
liwoœci wygrania sprawy w s¹dzie. Je¿eli bowiem
urz¹dzenie mia³o kontrolê metrologiczn¹ i jest
sprawne technicznie, co jest udokumentowane
w odpowiednich dokumentach, to s¹d tak na-
prawdê nie mo¿e podj¹æ innej decyzji. Jedyny wy-
j¹tek faktycznie, tak jak powiedzia³ pan senator,
mo¿e mieæ miejsce wtedy, gdy skoñczy siê wa¿-
noœæ badania metrologicznego, a ktoœ go nie prze-
d³u¿y, tylko wyjdzie z takiego za³o¿enia: co tam
bêdziemy czekaæ i jeŸdziæ na badania, postawmy
to urz¹dzenie i niech zrobi ze sto zdjêæ. A póŸniej
sprawa stanie przed s¹dem i ktoœ zada pytanie,
czy w okresie, w którym wykonano to zdjêcie,
urz¹dzenie mia³o wa¿ne badanie metrologicz-
ne.Wtedy faktycznie trudno jest mówiæ o odpo-
wiedzialnoœci i na pewno by³aby to przes³anka do
tego, aby uchyliæ decyzjê o na³o¿eniu kary pie-
niê¿nej. Ale pamiêtajmy o tym, ¿e w skali ca³ego
systemu tego typu przypadki, jeœli nawet do nich
dojdzie, bêd¹ mia³y naprawdê incydentalny cha-
rakter. No bo zgodnie z tym tokiem rozumowania,
ka¿dy z nas móg³by kwestionowaæ wskazanie rê-
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cznego miernika prêdkoœci, którym zatrzymuje
nas policjant, fotoradaru czy alkomatu. Te alkote-
sty, choæ trudno je nazwaæ alkotestami, to by³y te-
stery na obecnoœæ alkoholu we krwi, z którymi by-
³y problemy – by³o to chyba pó³tora roku temu,
sprawa jest ju¿ dosyæ dawna – nie przesz³y wyma-
ganej kontroli metrologicznej i G³ówny Urz¹d
Miar odmówi³ homologacji tych urz¹dzeñ. St¹d
by³y póŸniej problemy, bo gdy to urz¹dzenie by³o
podstaw¹ do skierowania do s¹du wniosku o uka-
ranie osoby za jazdê w stanie nietrzeŸwoœci czy
w stanie po u¿yciu alkoholu, to s¹d mia³ w¹tpli-
woœæ, a w¹tpliwoœæ , jak wiemy, ex lege musi byæ
rozstrzygana na korzyœæ osoby obwinionej. Dziê-
kujê bardzo. Mam nadziejê, ¿e to wyjaœnienie sa-
tysfakcjonuje pana senatora.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Konopka, proszê bardzo.

Senator Marek Konopka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam dwa króciutkie pytania do pana ministra,

to drugie bêdzie uzale¿nione od odpowiedzi na
pierwsze. Czy drogi wodne s¹ drogami publiczny-
mi? Tak czy nie?

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Drogi wodne?
(Senator Marek Konopka: Tak.)
Powiem tak. Jeœli chodzi o definicjê dróg publi-

cznych, to znajdziemy j¹ w przepisach ustawy
o drogach publicznych. Droga jest to czêœæ pasa
drogowego drogi publicznej itd., itd., definicja jest
doœæ d³uga. Droga wodna nie bardzo mi siê w niej
mieœci, powiem szczerze.

Senator Marek Konopka:

Do czego zmierzam? Jestem mieszkañcem
Warmii i Mazur, gdzie jest wiele szlaków wo-
dnych, s¹ to te¿ drogi wodne. Jest wiele skuterów,
³odzi motorowych, obecnie bardzo szybkich.
Ustawiane s¹ tam ograniczenia szybkoœci, s¹ ró-
wnie¿ patrole policjantów z tak zwanej drogówki
wodnej. Niestety, nie s¹ oni wyposa¿eni w ¿adne
urz¹dzenia mierz¹ce prêdkoœæ, co jest istotne
tak¿e w wymierzaniu kar, sankcji. Wiem te¿, ¿e
urz¹dzenia do rêcznego pomiaru prêdkoœci nie
zdaj¹ egzaminu podczas mierzenia na wodzie. To
jest naprawdê ogromny problem na wielkich je-

ziorach mazurskich, zwi¹zany z bezpieczeñ-
stwem publicznym, poniewa¿ jest bardzo du¿o
bardzo szybkich ³odzi, skuterów, które zagra¿aj¹
wielu mieszkañcom i wielu wypoczywaj¹cym nad
wielkimi jeziorami mazurskimi. Pytanie: czy ta
kwestia by³a w ogóle rozwa¿ana podczas procedo-
wania? Dziêkujê bardzo.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Szanowny Panie Senatorze, jest to kolejny do-
wód na to, o czym mówiliœmy tu wczeœniej: ¿e ¿y-
cie jest zawsze bogatsze ni¿ inwencja nawet naj-
bieglejszego legislatora. Próba opisania rzeczy-
wistoœci i ujêcia jej w karby za pomoc¹ dwudzie-
stu czterech liter alfabetu jest dosyæ trudna. Po-
wiem tak. Pierwsze s³yszê o takim problemie. Ja
akurat pochodzê z gór, my tam mamy trochê in-
n¹ sytuacjê, je¿eli chodzi o zbiorniki wodne. Wy-
daje mi siê jednak, ¿e problem jest istotny i warto
siê nad nim pochyliæ. My, si³¹ rzeczy, mówi¹c
o bezpieczeñstwie ruchu drogowego, koncentro-
waliœmy siê na naszych drogach, ale je¿eli jest te-
go typu sytuacja, o jakiej mówi pan senator, a za-
k³adamy przecie¿, ¿e tak jest, i¿ pojawia siê na
Warmii i Mazurach du¿a liczba jednostek p³ywa-
j¹cych, które czêsto maj¹ kilkusetkonne silniki
i mo¿na na nich rozwijaæ prêdkoœci rzêdu stu kil-
kudziesiêciu kilometrów na godzinê, co na wo-
dzie jest ju¿ naprawdê bardzo du¿¹ prêdkoœci¹,
i zaczyna siê robiæ tego sprzêtu coraz wiêcej, to
na pewno jest to argument przemawiaj¹cy za
tym, ¿e trzeba to jakoœ uj¹æ w karby, bo w przeci-
wnym razie konsekwencje bêd¹ takie same jak
w przypadku bezho³owia na drodze. Po prostu
zaczn¹ siê nam ludzie zabijaæ. Niestety, w trakcie
prac nad ustaw¹ nigdy nie pojawi³a siê ta kwe-
stia, ale wydaje mi siê, ¿e jest to temat, który
w dalszym ci¹gu bêdzie zas³ugiwa³ na aktywnoœæ
zarówno Wysokiego Senatu, jak i izby ni¿szej, je-
¿eli chodzi o parlament Rzeczypospolitej. Myœlê,
¿e warto siê tym problemem zaj¹æ, ale jest on
zdecydowanie poza moimi kompetencjami.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Proszê, pan senator Wojciechowski. Proszê

bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Inspek-
torze! Mam trzy pytania.

Pierwsza sprawa dotyczy fotoradarów. Bardzo
czêsto s¹ one ustawiane na odcinku, gdzie okreœ-
lona jest maksymalna prêdkoœæ dozwolona na
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drodze. Spotka³em siê z takimi sytuacjami, ¿e mi-
mo i¿ ten fotoradar jest ustawiony tam, gdzie do-
puszczalna jest prêdkoœæ 90 km/h, czêœæ u¿ytko-
wników drogi ogranicza szybkoœæ przy tym fotora-
darze do 70 km/h, czêœæ do 50 km/h. Powoduje to
bardzo czêsto niebezpieczne sytuacje. Czy
w zwi¹zku z tym mo¿na, nie wiem, zaznaczyæ, ja-
ka w tym miejscu powinna byæ prêdkoœæ? Czy
mo¿na coœ z tym zrobiæ?

Druga sprawa to wysokoœæ kary. W postêpowa-
niu s¹dowym jest mo¿liwoœæ okreœlenia dolegli-
woœci tej kary, zaœ w postêpowaniu administra-
cyjnym kara jest okreœlona sztywno, nie ma mo¿-
liwoœci okreœlenia dolegliwoœci kary. W zwi¹zku
z tym, czy pomys³, ¿eby przenieœæ to do postêpo-
wania administracyjnego, jest dobry?

Trzecia sprawa. Wrócê tu do zadanego znacz-
nie wczeœniej przez pana senatora profesora Ben-
dera pytania odnoœnie do mo¿liwoœci odst¹pienia
od kary w sytuacji, gdy ktoœ, nie wiem, w ci¹gu
dwunastu, mo¿e nawet osiemnastu miesiêcy nie
pope³ni³ ¿adnego wykroczenia, a teraz pope³ni³ to
najmniejsze wykroczenie, czyli przekroczy³ prêd-
koœæ o 10 km. Czy nie by³oby korzystne, w³aœnie
z uwagi na jakieœ zdyscyplinowanie kierowców,
gdyby w tym momencie odst¹piæ od wymierzenia
kary? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:

Panie Marsza³ku! Szanowny Panie Senatorze!
Odniosê siê do tych pytañ po kolei.

Je¿eli chodzi o przypadek, o którym pan mówi,
¿e jest fotoradar, jest droga, na której obowi¹zuje
formalne ograniczenie do 90 km/h, i nagle ludzie
zaczynaj¹ siê zachowywaæ irracjonalnie, bo nie
wiedz¹, jakie jest ograniczenie na tym odcinku, to
nasz pomys³ na to, jak temu zaradziæ, jest prosty –
trzeba zmieniæ wygl¹d tablicy, która ostrzega
o obecnoœci fotoradaru. Na niebieskiej tablicy
mówi¹cej „uwaga, fotoradar” powinien siê poja-
wiæ znak ograniczaj¹cy prêdkoœæ, ze wskazaniem,
jaka prêdkoœæ obowi¹zuje na tym odcinku drogi.
Chodzi o to, ¿ebyœmy w momencie, kiedy ju¿ wie-
my, ¿e bêdzie fotoradar, wiedzieli, jaka obowi¹zu-
je prêdkoœæ. Faktycznie, mamy takie sygna³y, ¿e
ludzie nie pamiêtaj¹, nie wiedz¹, czy tam by³o
70 km/h czy mo¿e 50 km/h, co mo¿e wywo³aæ
niebezpieczne zachowania, bo ktoœ jest przekona-
ny ¿e mo¿na tu jechaæ 90 km/h, wiêc jedzie
90 km/h, a ktoœ przed nim, widz¹c fotoradar, za-

cznie raptownie hamowaæ, bo wychodzi z za³o¿e-
nia, ¿e a nu¿ tu jest 50 km/h, wiêc po co siê bêdê
prosi³ o k³opoty. Jest to bardzo cenna uwaga, ale
my ten problem ju¿ dostrzegliœmy i znaleŸliœmy
bardzo proste rozwi¹zanie – aby na tej niebieskiej
tablicy ostrzegaj¹cej o obecnoœci fotoradaru by³
jednoczeœnie znak ograniczenia prêdkoœci, ze
wskazaniem prêdkoœci, która obowi¹zuje na od-
cinku, na którym prowadzony jest pomiar.

Je¿eli chodzi o kwestiê wysokoœci kar i tych
nieszczêsnych sankcji administracyjnych, to pa-
miêtajmy o tym, ¿e owszem, s¹d ma mo¿liwoœæ
miarkowania kary, ale w tych sprawach, o któ-
rych teraz mówimy, skierowanie do s¹du wniosku
o ukaranie jest ewenementem. Ewenement jest,
jeœli zaprasza siê tam, w cudzys³owie zaprasza,
w³aœciciela czy kieruj¹cego pojazdem po up³ywie
trzydziestu dni. Je¿eli policjant zatrzyma pana se-
natora… to znaczy, pana senatora nie zatrzyma,
ale je¿eli policjant zatrzyma kieruj¹cego pojaz-
dem, to w tym momencie sankcja te¿ jest sztywna,
zosta³a okreœlona w taryfikatorze mandatów kar-
nych. Je¿eli z kolei ten cz³owiek przyjdzie póŸniej,
bo zosta³ zaproszony, na przyk³ad trzy, cztery ty-
godnie po wykonaniu zdjêcia, to policjant równie¿
na³o¿y na niego grzywnê w drodze mandatu kar-
nego na podstawie przepisów taryfikatora, a wiêc
grzywnê sztywno okreœlon¹. Zreszt¹ w tym zakre-
sie od zawsze by³a dyskusja, czy i jak miarkowaæ
grzywny. Na przyk³ad przepisy kodeksu wykro-
czeñ, jeœli chodzi chyba o przepis art. 33 i 34, na-
kazuj¹ braæ pod uwagê wiele ró¿nych w¹tpliwoœci
czy elementów podczas wymierzania kary. Ale
nikt nigdy nie zdecydowa³ siê w naszym kraju na
tak daleko id¹c¹ indywidualizacjê, jak w Holan-
dii… przepraszam, nie w Holandii, tylko w Finlan-
dii, gdzie, jak pañstwo wiedz¹, powi¹zano wyso-
koœæ kary, nawet za wykroczenia w ruchu drogo-
wym, nawet za najmniejsze wykroczenia, z docho-
dami osi¹ganymi przez dan¹ osobê, widocznymi
w dokumentach PIT. Zdarzy³ siê przypadek cz³o-
wieka, który za przekroczenie prêdkoœci bodaj¿e
o 12 czy 15 km/h zap³aci³ 120 tysiêcy euro kary,
bo by³ tak bogaty, ¿e stwierdzono, i¿ dopiero taka
kara bêdzie dla niego dolegliwa. U nas nikt nigdy
nie zdecydowa³ siê na tego typu rozwi¹zania. Co
wiêcej, przyjêto co do zasady – ju¿ od lat obo-
wi¹zuje taka zasada, pierwszy taryfikator manda-
tów karnych pojawi³ siê chyba w 1997 r. – ¿e san-
kcje za naruszenia przepisów ruchu drogowego
wymierzane przez policjê s¹ sztywne. Pamiêtaj-
my, ¿e jeœli osoba odmawia przyjêcia mandatu
karnego i sprawa trafia do s¹du, to owszem, s¹d
mo¿e zdecydowaæ, jak wysok¹ karê na³o¿yæ, je¿eli
jednak wed³ug taryfikatora mandat wynosi
200 z³, to nieznane s¹ mi przypadki, w których s¹d
orzek³ karê mniejsz¹ ni¿ 200 z³. Pamiêtajmy rów-
nie¿ o tym, i¿ w prawie wykroczeñ jest tak, ¿e jeœli
sprawa trafia do s¹du grodzkiego, to górna wyso-
koœæ grzywny nak³adanej przez s¹d wynosi ju¿
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5 tysiêcy z³. I zdarzaj¹ siê sytuacje, kiedy ktoœ, od-
mawiaj¹c przyjêcia mandatu, de facto pakuje siê,
mówi¹c brzydko, z deszczu pod rynnê, bo s¹d mo-
¿e ukaraæ go bardziej surowo.

Je¿eli chodzi o odst¹pienie od nak³adania san-
kcji, to powiem tak: w trakcie prac sejmowych ni-
gdy nie by³o takiego pomys³u, pos³owie wyszli
z za³o¿enia, ¿e dura lex sed lex. To znaczy, ¿e
w tym momencie, je¿eli zrealizowane zostanie za-
danie, o którym wczeœniej mówiliœmy ju¿ wielo-
krotnie, czyli jeœli zweryfikujemy znaki ogranicza-
j¹ce prêdkoœæ, przywrócimy zaufanie spo³eczeñ-
stwa do tych znaków, to niestety nie bêdzie od-
stêpstw. W domyœle: sprawiamy, ¿e bêdziesz móg³
jeŸdziæ szybciej, ale je¿eli ten znak ograniczenia
prêdkoœci ju¿ siê pojawi, to znaczy, ¿e jest on uza-
sadniony, i w tym miejscu albo jedziesz zgodnie
z przepisami, albo decydujesz siê na ³amanie
tych¿e przepisów i wtedy, niestety, to ju¿ jest two-
ja odpowiedzialnoœæ. Dlatego nie by³o w ogóle ta-
kiego pomys³u, aby nawet w jednostkowych przy-
padkach odstêpowaæ od sankcjonowania przepi-
sów prawa. Powiem tak: nieznany mi jest jakikol-
wiek kraj Unii Europejskiej, gdzie tego typu roz-
wi¹zania by³yby stosowane. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
To by³o ostatnie pytanie.
W zwi¹zku z tym otwieram dyskusjê.
Pan senator Dajczak.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(G³ówny Inspektor Transportu Drogowego To-

masz Po³eæ: Dziêkujê.)
Dziêkujê panu.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

Debata, któr¹ dzisiaj prowadzimy przy okazji
procedowania nad ustaw¹ o zmianie ustawy o ru-
chu drogowym, jest wa¿n¹ debat¹, poniewa¿ do-
tyczy istotnego problemu spo³ecznego. Mówili
o tym w swoich wyst¹pieniach panowie senatoro-
wie sprawozdawcy, przywo³uj¹c odpowiednie sta-
tystyki pokazuj¹ce, ¿e mamy do czynienia z wa¿-
nym problemem, nad którym nale¿y powa¿nie siê
zastanowiæ i po prostu mu zaradziæ. Myœlê, ¿e
warto przy tej okazji wspomnieæ o tym, o czym
w czasie zadawania pytañ mówi³ pan senator Id-
czak. To znaczy pamiêtajmy, ¿e jest to, jak powie-
dzia³em, wa¿ny obszar spo³eczny, niemniej je-
dnak w krótkim czasie mamy ju¿ któr¹œ z kolei
zmianê tej ustawy, nie pamiêtam nawet, któr¹.
Zdaje siê, ¿e to ósma zmiana, ale od pocz¹tku, od

1997 r., kiedy ta ustawa wesz³a w ¿ycie, to jest set-
na, jak niektórzy wyliczaj¹, albo ponad setna
zmiana tej ustawy. Myœlê, ¿e to absolutnie nie s³u-
¿y utrwalaniu w œwiadomoœci u¿ytkowników dróg
tego, o czym mówi¹ poszczególne rozwi¹zania.
W zwi¹zku z tym warto by by³o, aby rz¹d zastano-
wi³ siê nad ca³oœciowym opublikowaniem jednoli-
tego tekstu ustawy, który funkcjonowa³by przez
jakiœ d³u¿szy czas, zamiast co chwilê wprowadzaæ
do niej zmiany.

Panowie senatorowie sprawozdawcy powie-
dzieli, ¿e ustawa budzi³a kontrowersje w czasie
prac w komisjach. Równie¿ ta dyskusja, która
dzisiaj by³a tutaj prowadzona, pokazuje wyraŸnie,
¿e to rzeczywiœcie budzi du¿e kontrowersje. Ja
myœlê, ¿e trzeba powiedzieæ jednoznacznie, i¿
kontrowersje i w¹tpliwoœci, jakie tu powsta³y, s¹
w jakiœ sposób uzasadnione, poniewa¿ propono-
wane rozwi¹zanie, które ma zapobiegaæ nieszczê-
œciu, jakim s¹ wypadki drogowe, ogranicza siê
w zasadzie do jednego: walki z nadmiern¹ szybko-
œci¹. To prawda, jest to element, który niew¹tpli-
wie wp³ywa na liczbê wypadków na naszych dro-
gach, ale jest to trochê taka filozofia – dzisiaj by³a
o tym mowa – sprowadzaj¹ca siê do tego, ¿e je¿eli
ktoœ ma pieni¹dze i ma ochotê jeŸdziæ szybko, to
bêdzie jeŸdzi³ szybko, bo zap³aci mandat i pojedzie
dalej, i nic siê w zasadzie w tym zakresie nie dzie-
je.

Ja myœlê te¿, ¿e mo¿na mieæ pewne w¹tpliwoœci
co do samych sformu³owañ u¿ytych w tej ustawie.
Jako nieprawnik mam pewne w¹tpliwoœci co do
tego, czy nie jest to taki ma³y kroczek wstecz, po-
wiedzia³bym, w rozwoju kultury prawnej. Wiemy,
¿e ta kultura od zawsze zmierza do tego, aby d¹¿yæ
od odpowiedzialnoœci obiektywnej do odpowie-
dzialnoœci subiektywnej opartej na zasadzie winy.
A tutaj proponuje siê karanie kierowców za naru-
szenie prêdkoœci w trybie administracyjnym. Jest
to przyk³ad restrykcyjnej odpowiedzialnoœci
obiektywnej, w której liczy siê tylko to, ile razy kie-
rowca da³ siê sfotografowaæ, a nie ma ¿adnego
znaczenia to, w jakim celu i dok¹d jecha³. A tak do
tej pory to funkcjonowa³o, o tym mówi³ pan sena-
tor Paszkowski w swoim pytaniu do pana inspek-
tora, ¿e przecie¿ czyn, o jakim mówimy, jest czy-
nem cz³owieka, któremu w poszczególnych przy-
padkach mo¿na przypisaæ winê b¹dŸ jej brak. To
s¹ w³aœnie te sytuacje…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Oko-
licznoœci ³agodz¹ce…)

No w³aœnie, czasami s¹ okolicznoœci ³agodz¹ce,
jak tu mówi pan marsza³ek. Art. 16 kodeksu wy-
kroczeñ wprowadza przecie¿ instytucjê wy¿szej
koniecznoœci. S¹ sytuacje, o których wspomina-
no, na przyk³ad ktoœ wiezie do szpitala, powie-
dzmy, ciê¿arn¹ kobietê albo kogoœ w stanie zagro-
¿enia ¿ycia i chce dojechaæ do tego szpitala jak
najszybciej, a zostanie przy tym sfotografowany,
nawet kilkukrotnie, i zap³aci kilka tysiêcy z³otych
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mandatu. Chcemy wiêc ratowaæ ¿ycie ludzkie, ale
z drugiej strony poprzez takie rozwi¹zanie powo-
dujemy, ¿e odbywa siê to byæ mo¿e kosztem inne-
go ¿ycia ludzkiego. Tak ¿e to jest takie rozwi¹zanie
trochê zaprzeczaj¹ce pewnej logice.

Poza tym myœlê, ¿e warto wspomnieæ o opi-
niach wielu specjalistów, prawników, zarówno
teoretyków, jak i praktyków, którzy stwierdzaj¹,
¿e proponowane rozwi¹zanie mo¿e byæ niezgodne
z konstytucj¹, jako ¿e w rozumieniu art. 42 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej postêpowaniem
karnym bêdzie równie¿ karanie w³aœcicieli pojaz-
dów w trybie administracyjnym. Tak twierdzi na
przyk³ad pan mecenas Krawczyk, autor opinii zle-
conej przez Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii
Sejmu. Autor uzasadnia swoje twierdzenie, poda-
j¹c uzasadnienie do wyroku Trybuna³u Konstytu-
cyjnego o sygnaturze akt K 18/03, który stwier-
dza, ¿e konstytucyjne znaczenie tego pojêcia nie
mo¿e byæ ustalane poprzez odwo³ywanie siê do
obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa, w przeciwnym
wypadku analizowany przepis utraci³by bowiem
swoje znaczenie gwarancyjne. Z tego wzglêdu na-
le¿y przyj¹æ, ¿e zakres stosowania art. 42 konsty-
tucji obejmuje nie tylko odpowiedzialnoœæ karn¹
w œcis³ym tego s³owa znaczeniu, a wiêc odpowie-
dzialnoœæ za przestêpstwa, ale równie¿ inne formy
odpowiedzialnoœci prawnej zwi¹zane z wymierza-
niem kar wobec jednostki. W zwi¹zku z tym
sprawcy przekroczenia prêdkoœci powinno przy-
s³ugiwaæ konstytucyjne prawo do obrony, gwa-
rantowane przez ust. 2 art. 45 konstytucji, i pra-
wo do s¹du, gwarantowane przez art. 45 konsty-
tucji. Wielokrotne orzeczenia Trybuna³u Konsty-
tucyjnego bezwzglêdnie to potwierdzaj¹.

Rozwi¹zanie proponowane przez autorów pole-
ga zaœ w³aœciwie na wyjêciu spod re¿imu odpowie-
dzialnoœci karnej tylko jednego: naruszenia pra-
wa o ruchu drogowym. To budzi najwiêksze w¹t-
pliwoœci. Mo¿na zadaæ pytanie, czy rzeczywistym
powodem takiego rozwi¹zania nie jest s³aboœæ or-
ganów pañstwa w egzekwowaniu odpowiedzial-
noœci karnej w³aœnie za wykroczenia. Czy nie jest
to trochê pójœcie na ³atwiznê i przyznanie siê do
pewnej niemocy pañstwa, do pewnej bezsilnoœci,
czy nie dlatego proponuje siê wprowadziæ zasadê
odpowiedzialnoœci w³aœciciela pojazdu, a nie kie-
rowcy? Jest te¿ ten problem, o którym wspomnia³
w swoim pytaniu pan senator Bender, i¿ to nie-
bezpieczny pomys³, który mo¿e przynieœæ z³e
skutki spo³eczne, dlatego ¿e zaczynamy faktycz-
nie uderzaæ w istotê kszta³tuj¹cych siê wiêzi spo-
³ecznych. Myœlê, ¿e to nie jest dobre i mo¿na siê
z tego œmiaæ, owszem, ale jest to, jak myœlê, pro-
blem, który w tej ustawie równie¿ siê pojawia.

Czêsto autorzy tego rozwi¹zania przywo³uj¹ na
jego poparcie przyk³ad Francji. Jest on tutaj bar-
dzo chêtnie podawany, a ja myœlê, ¿e to trochê

nieadekwatne, poniewa¿ nie mamy ¿adnej gwa-
rancji, i¿ doœwiadczenia francuskie w tym wzglê-
dzie faktycznie bêd¹ skutkowa³y w Polsce tym sa-
mym, czym skutkowa³y we Francji. Mo¿e byæ zu-
pe³nie inaczej. Mo¿e byæ tak, ¿e w Polsce bêdzie
przybywa³o fotoradarów, a nie bêdzie przybywa³o
dróg i w kierowcach zrodzi siê coraz wiêksza fru-
stracja – ona ju¿ jest – a jak wiemy, frustracja jest
te¿ przyczyn¹ wielu wypadków, mówi¹ o tym fa-
chowcy. W zwi¹zku z tym myœlê, ¿e to trochê jest
takie powo³ywanie siê na nie najlepszy przyk³ad.
Poza tym ja myœlê, ¿e w³aœnie na przyk³adzie fran-
cuskim warto by wspomnieæ o tym, co mo¿e rów-
nie¿ unaoczniæ pewn¹ istotê tego projektu czy wy-
jaœniæ chêæ jego wprowadzenia, o czym jednak siê
nie mówi, to znaczy o pieni¹dzach. Powiedzmy so-
bie, ¿e ten system we Francji dzia³a od 2002 r.
Utrzymanie oko³o tysi¹ca piêciuset radarów ko-
sztuje 40 milionów euro rocznie, a wp³ywy z tego
tytu³u – to jest bardzo ciekawe – siêgaj¹ rocznie
prawie 300 milionów euro. Czy to czasami nie jest
g³ównym powodem wprowadzenia tej ustawy?
Czy to nie jest jakaœ chêæ szukania wp³ywów do
bud¿etu, których w tej chwili – przecie¿ wiemy to
wszyscy – bardzo brakuje? By³by to bardzo nie-
dobry, ale przebieg³y pomys³, ¿e tak powiem.

W zwi¹zku z tym ja mam powa¿ne w¹tpliwoœci
i rodzi siê takie przekonanie, i¿ zaproponowane
w ustawie rozwi¹zanie jest zupe³nie chybione i nie
przyniesie spodziewanych efektów. Ja myœlê, ¿e
potwierdzeniem mojego przekonania jest te¿ opi-
nia samego premiera rz¹du – ona zosta³a ju¿ dziœ
przywo³ana – który w paŸdzierniku 2007 r. w Po-
znaniu mówi³ w³aœnie, ¿e tylko facet, który nie ma
prawa jazdy – tu cytujê – mo¿e wydawaæ pieni¹dze
na fotoradary, a nie na drogi. W zwi¹zku z tym
myœlê, ¿e jeœli ani eksperci, ani g³os opozycji nie
przekonuj¹ pañstwa o tym, i¿ nie jest to rozwi¹za-
nie dobre – a jest wrêcz chybione – to mo¿e warto
pos³uchaæ pana premiera Donalda Tuska. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, pan senator Gruszka.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pozwolê sobie rozpocz¹æ od cytatu, którym za-

koñczy³ swoje wyst¹pienie mój przedmówca: tyl-
ko facet bez prawa jazdy mo¿e stawiaæ fotoradary
zamiast budowaæ drogi. Z tego co wiem, premier
Tusk prawo jazdy ma, czy¿by wiêc by³y problemy
z budowaniem dróg? Okazuje siê, ¿e tak. Auto-
strady nie s¹ budowane w takim tempie, w jakim
powinny byæ budowane. Dowiedzia³em siê w tym
tygodniu jeszcze i tego, ¿e s¹ du¿e problemy
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z wdra¿aniem programu tak zwanych schetynó-
wek. Samorz¹dy maj¹ problemy z og³aszaniem
i rozstrzyganiem przetargów. Czy¿by wiêc proble-
my zwi¹zane z drogami mia³y byæ zast¹pione w³a-
œnie spraw¹ fotoradarów? To jest takie pytanie
wstêpne.

Zatrwa¿aj¹cymi statystykami mo¿na wystra-
szyæ wszystkich: rzeczywiœcie w Polsce na 100 wy-
padków jest 11,6 zabitych, a we Francji, w której
w skali tej starej Unii Europejskiej, Piêtnastki,
jest ich najwiêcej, to jest 5,9 zabitych na 100 wy-
padków. Proszê pañstwa, to nie tylko kwestia
szybkoœci. Wa¿ne, co tutaj powiedzia³ z tej mó-
wnicy pan inspektor: tylko 30% stanowi¹ wypad-
ki spowodowane nadmiern¹ prêdkoœci¹. Mamy
do czynienia z innymi problemami, to znaczy z pi-
janymi na drodze, zarówno kierowcami, jak i pie-
szymi, mamy te¿ problem ze stanem dróg. To, ¿e
dróg nie ma, to wiemy, ale te¿ na przyk³ad po zi-
mie, która w tym roku by³a doœæ chimeryczna, jest
mnóstwo dróg dziurawych. Kierowcy, staraj¹c siê
omin¹æ dziurê, nie wpaœæ w ni¹, wyje¿d¿aj¹ na
przeciwny pas ruchu i nieszczêœcie gotowe. A wiêc
jest jeszcze problem stanu dróg.

Pragnê zwróciæ uwagê, to te¿ podnosi³ tutaj
pan senator Person, na potrzebê weryfikacji zna-
ków stoj¹cych ju¿ na drogach. To bezsprzecznie
jest zadanie, które powinno zostaæ wykonane
przed wejœciem ustawy w ¿ycie. Bez tego mo¿emy
sobie od razu powiedzieæ, ¿e ca³y szczytny za-
miar, aby uratowaæ przynajmniej jedno ¿ycie,
legnie w gruzach.

Je¿eli dobrze pamiêtam, w filmie Barei atrapy
trzech domów postawione w szczerym polu stano-
wi³y teren zabudowany. A wiêc proszê tutaj pana
inspektora – ca³y czas mówimy o znakach, ka¿dy
myœli o znakach ograniczaj¹cych prêdkoœæ, tym-
czasem s¹ jeszcze znaki wyznaczaj¹ce teren zabu-
dowany – ¿eby zwróciæ tak¿e na to szczególn¹
uwagê, bo czêsto taki znak stoi w granicach admi-
nistracyjnych danej gminy czy wsi, a to jest niepo-
trzebne, bo tam jest czasami pole, las, i dopiero
póŸniej pokazuj¹ siê zabudowania. Pragnê wiêc
zwróciæ na to uwagê pana inspektora, aby przy ta-
kiej weryfikacji zaj¹æ siê równie¿ tym problemem.

Ta wypadkowoœæ wynika w mojej obserwacji
tak¿e z tego, ¿e nasze drogi nie s¹ wyposa¿one
w chodniki. Pieszy si³¹ rzeczy jest zmuszony iœæ
poboczem i nara¿aæ siê na sytuacje niebezpiecz-
ne, w³¹cznie z wypadkami, które maj¹ wtedy miej-
sce. Jak zauwa¿y³em, w³aœnie przy remontach
dróg podejmowanych jest wiele dzia³añ z wyko-
rzystaniem funduszy Unii Europejskiej zmierza-
j¹cych do tego, aby przy ka¿dej drodze by³ cho-
dnik. I uwa¿am, ¿e nie tylko ten rz¹d, ale i ka¿dy
nastêpny powinien obraæ sobie za cel, aby bez-
wzglêdnie w terenie zabudowanym, a mówi¹c
œciœle tam, gdzie s¹ gospodarstwa domowe, po-

wstawa³y chodniki. To zdecydowanie zmniejszy
liczbê pieszych zabitych na drogach.

W trakcie pytañ o system zakupu urz¹dzeñ re-
jestracyjnych zwróci³em uwagê na tak¹ sprawê:
pan inspektor próbowa³ wyjaœniæ, ¿e bêdzie sys-
tem polegaj¹cy na doborze parametrów i samo-
rz¹dy w ramach organizowanych przetargów ma-
j¹ tak dobraæ warunki, aby spe³nione by³y g³ówne
wytyczne. Ja uwa¿am, ¿e mo¿na by tutaj poczyniæ
oszczêdnoœci: je¿eli by³oby du¿e zamówienie dla
ca³ego zadania, koszt jednostkowy takiego
urz¹dzenia by³by zdecydowanie ni¿szy. I jedna
z poprawek, jakie bêdê przedstawia³, zmierza do
tego, aby zakup stacjonarnych urz¹dzeñ rejestru-
j¹cych wraz z ich obudowami – bo to jest istotne,
o tym te¿ tutaj nie mówimy w sposób zdecydowa-
ny – by³ przeprowadzony w³aœnie przez…

(G³os z sali: Centrum.)
…centrum, ¿eby ono dokonywa³o ca³oœci zaku-

pu. W tym momencie unikniemy sytuacji, w któ-
rej kolejne zadanie jest przekazywane jedno-
stkom samorz¹du terytorialnego, podczas gdy nie
ma zabezpieczonych nigdzie kwot, jakie mia³yby
za tym iœæ, a tak w³aœnie to widzê. Iluzorycznie
mówi siê, ¿e kwoty póŸniej wygenerowane mog¹
byæ przeznaczone w³aœnie na pokrywanie kosztów
zakupu tych urz¹dzeñ, ale uwa¿am, ¿e ten pier-
wszy etap, to jest zakup urz¹dzeñ, bezwzglêdnie
powinien byæ realizowany centralnie. Da³oby to
mo¿liwoœæ, aby te skrzynki, te obudowy by³y je-
dnolite i aby równie¿ urz¹dzenia by³y jednolite,
wiêc rozpoznawalnoœæ takich urz¹dzeñ przez kie-
rowców na drodze by³aby, ¿e tak powiem, jedno-
znaczna.

Bardzo cenn¹ uwag¹, któr¹ uczyni³ tu pan se-
nator Wojciechowski i któr¹ podtrzyma³ pan in-
spektor, jest to, i¿ przed miejscem, gdzie bêdzie fo-
toradar, zostanie postawiona du¿a tablica infor-
muj¹ca, ¿e w najbli¿szej odleg³oœci jest w³aœnie ta-
kie urz¹dzenie, z podan¹ prêdkoœci¹, jaka bêdzie
przez nie mierzona. Bo nieraz w³aœnie zauwa¿amy
takie, w cudzys³owie, tañczenie na drodze, gdy je-
den kierowca gwa³townie przyhamowuje, bo boi
siê naraziæ na sankcje, kolejny samochód pê-
dz¹cy za nim z du¿o wiêksz¹ prêdkoœci¹ te¿ zaczy-
na hamowaæ i powstaj¹ w tym momencie nieprze-
widywalne sytuacje. Tak ¿e popieram pomys³, aby
te tablice tam by³y, niekoniecznie po jednej, one
mog¹ byæ ustawione kaskadowo. To jest tak, jak
powiedzia³ pan inspektor: zadaniem nie jest kara-
nie, tylko zabezpieczenie miejsca niebezpieczne-
go wyznaczonego przez ministra. I tutaj bêdê
sk³ada³ równie¿ poprawkê, która w³aœnie na mini-
stra nak³ada obowi¹zek wyznaczenia tych miejsc,
okreœlenia zasad i warunków lokalizacji, by nie
by³o to przypadkow¹ twórczoœci¹ samorz¹dów; bo
jak tutaj te¿ podkreœlano, byæ mo¿e samorz¹dy
bêd¹ chcia³y w ten sposób wzbogaciæ swój bud¿et.
Dlatego zaznaczy³em, ¿e to, gdzie takie fotoradary
mog¹ byæ zlokalizowane, musia³oby byæ oparte na
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podstawie rozporz¹dzenia i zasad, które bêd¹
w tym rozporz¹dzeniu jasno wyznaczone.

I na koniec powiem, ¿e nieuchronnoœæ kar i pe-
wnoœæ dzia³ania tego systemu to jest podstawa do
tego, aby ca³y program, który zmierza do zmniej-
szenia liczby zabitych na naszych drogach, by³
skuteczny. To jest podstawowy warunek tego pro-
gramu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Andrzejewski, proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:

Pani Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Myœlê, ¿e mamy do czynienia przy okazji niniej-

szej ustawy z g³êboko zreformowanym systemem
prawa karnego w Polsce. Otó¿ ta ustawa przede
wszystkim nie trzyma standardów karalnoœci,
które wymagaj¹ precyzyjnego okreœlenia znamion
czynu przestêpnego. Mówiê tu o art. 3, który mo-
dyfikuje w kodeksie wykroczeñ art. 97. Norm¹
jest to, aby czyn, który podlega karze, by³ sub spe-
cie stanu faktycznego zdefiniowany nie zaœ blan-
kietowo, w taki na przyk³ad sposób: kto nie prze-
strzega prawa, ten podlega takiej a takiej karze.
To nie mo¿e byæ tak sformu³owane. Powinno byæ
tak: kto nie przestrzega prawa albo pope³nia ja-
kieœ bardzo konkretne naruszenia, wyszczegól-
nione w stanie faktycznym, na przyk³ad kto nie
respektuje znaków drogowych albo kto przekra-
cza szybkoœæ, w takim a w takim zakresie. To s¹
znamiona okreœlone. A co t¹ ustaw¹ zapisuje siê
w nowelizacji kodeksu wykroczeñ? Ano nowe wy-
kroczenie: kto wykracza przeciwko innym przepi-
som o bezpieczeñstwie lub porz¹dku, podlega ka-
rze grzywny. Inne przepisy, niedookreœlone, blan-
kietowe, które mog¹ siê zmieniaæ – tak nie mo¿e
funkcjonowaæ norma prawa karnego. Dziwiê siê,
¿e zosta³o to pominiête w uwagach i poprawkach.

Ale chcê mówiæ nie tylko o tym podstawowym
mankamencie, który jeszcze da³oby siê usun¹æ
poprzez z³o¿enie wniosku o skreœlenie tego prze-
pisu albo zast¹pienie go przepisami sub specie
spe³niaj¹cymi wymogi formu³owania wykroczeñ
w kodeksie wykroczeñ, które konstruuj¹ bardzo
precyzyjnie stan faktyczny podlegaj¹cy penaliza-
cji. Dosyæ ciekawe jest moim zdaniem przeniesie-
nie tego, co powinno podlegaæ postêpowaniu
mandatowemu albo postêpowaniu nakazowemu
i byæ objête postêpowaniem w sprawach manda-
towych – to jest te¿ postêpowanie karne – do ja-
kiejœ quasi-karnej, quasi-cywilistycznej czy ad-
ministracyjnej dziedziny decyzji. To tak jakby
ktoœ móg³ wykupiæ abonament, mia³ 20% ulgi na

przekraczanie szybkoœci. To jest decyzja admini-
stracyjna, która niby ma charakter penalizacyj-
ny, ale tak naprawdê ma zupe³nie odrêbny tryb,
³¹cznie z wojewódzkim s¹dem administracyjnym,
z instancj¹, jak rozumiem, administracyjno-od-
wo³awcz¹, z kodeksem postêpowania administra-
cyjnego.

Jak to siê ma do przepisów karnych? To jest
chore. To jest tak, jak krowa z g³ow¹ psa albo jesz-
cze lepiej: pies z g³ow¹ krowy. W systemie penali-
zacji jest to dziwol¹g, jest to naprawdê bardzo za-
dziwiaj¹ce – no bo ktoœ, kogo na to staæ, mo¿e so-
bie pozwoliæ na przekraczanie szybkoœci bez ¿a-
dnych konsekwencji. A ktoœ, kogo nie staæ, ryzy-
kuje odebraniem prawa jazdy w trybie egzekucyj-
nym itd., itd. Mo¿e w przysz³oœci wprowadzimy
abonament na przekraczanie szybkoœci, tu jest
ulga dwudziestoprocentowa, jak ktoœ od razu p³a-
ci. W przysz³oœci mo¿e bêdzie te¿ mo¿na za³atwiæ
to rycza³tem. Nie wykluczam i takiej sytuacji.
W koñcu to jest tylko prawo administracyjne, do
prawa karnego ma siê nijak, tak z tego wynika.
Tworzymy jakiœ dziwol¹g, zupe³nie inny system.

Nie mówmy tylko tutaj, ¿e to jest kara. W³aœci-
ciel pojazdu p³aci z tytu³u ryzyka. Nawet jak ktoœ
ukradnie pojazd, przekroczy szybkoœæ i zostanie
zarejestrowany, to i tak ten, komu ukradziono sa-
mochód, bêdzie musia³ za to przekroczenie szyb-
koœci zap³aciæ. Tak z tego wynika. Decyzja admi-
nistracyjna jest samoczynna, wynika z samego
faktu przekroczenia szybkoœci, a nie z faktu zawi-
nienia, nie z faktu czegoœ, co jest podstaw¹ prawa
karnego.

Ma³o tego. Nie mówmy tu w ogóle o odpowie-
dzialnoœci karnej, tylko o odpowiedzialnoœci z ty-
tu³u ryzyka. No, proszê pañstwa, i konstytucja,
i Miêdzynarodowe Pakty Praw Cz³owieka mówi¹
wyraŸnie, ¿e odpowiedzialnoœci karnej – je¿eli to
ma byæ odpowiedzialnoœæ karna, a nie odpowie-
dzialnoœæ z tytu³u ryzyka, ¿e siê w ogóle ma sa-
mochód – podlega tylko ten, kto dopuœci³ siê czy-
nu zabronionego pod groŸb¹ kary przez obo-
wi¹zuj¹c¹ ustawê. I musz¹ byæ spe³nione wszys-
tkie wymogi prawa karnego, a tu nie s¹ spe³nio-
ne. Taka osoba musi mieæ prawo do obrony, trze-
ba jej powiedzieæ, ¿e œwiadomie to zrobi³a albo
nieœwiadomie. Nie mo¿e ponosiæ odpowiedzial-
noœci za coœ, co jest wbrew jej woli, z racji przy-
padku. Nie ma zastosowania to, co w prawie kar-
nym ma zastosowanie, czyli kontratyp, stan wy¿-
szej koniecznoœci. Jest samoczynnoœæ: szybkoœæ
– op³ata, czyli decyzja administracyjna i tryb ad-
ministracyjny.

Wydaje mi siê, ¿e pomylono tutaj – i to w spo-
sób, którego nie chcê okreœlaæ przymiotnikowo –
system odpowiedzialnoœci administracyjnej i sys-
tem odpowiedzialnoœci karnej. A jest to odpowie-
dzialnoœæ karna. I tak¹ odpowiedzialnoœæ karn¹
ograniczaj¹ równie¿ wszystkie gwarancje prawa
do obrony, praw cz³owieka, prawa do s¹du. Ktoœ
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mi powie: „No dobrze, ale mamy tutaj przecie¿ s¹d
administracyjny”. Rzeczywiœcie, po dwuinstan-
cyjnym postêpowaniu administracyjnym. Mam
nadziejê, ¿e okreœlone zgodnie z kodeksem postê-
powania administracyjnego terminy bêd¹ prze-
strzegane. Jest jeszcze ca³y tryb odwo³awczy
zwi¹zany z s¹dem administracyjnym i z trybuna-
³em administracyjnym.

Horrendum! Roœnie nam nastêpna dziedzina
prawa, która jest czymœ chorym, jakimœ bajpa-
sem do prawa karnego. Czy nie proœciej by³o przy
tych wszystkich za³o¿eniach, które s¹ s³uszne, cel
ustawy jest zasadniczy, w³¹czyæ to do postêpowa-
nia mandatowego i daæ funkcjonariuszom upra-
wnienia do istniej¹cego ju¿ systemu, zamiast
tworzyæ dodatkow¹ hybrydê? Myœlê, ¿e nie jest to
dobry kierunek, jest to jakaœ schizma i margines,
trudno to wyprostowaæ w tej koncepcji poprawka-
mi. I dlatego z³o¿y³em wniosek o odrzucenie tej
ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator WoŸniak, proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Inspek-

torze!
Debatujemy nad niezwykle wa¿nym przed³o¿e-

niem poselskim. Chwa³a naszym kolegom z izby
ni¿szej za to, ¿e zechcieli wzi¹æ na siebie ciê¿ar
przygotowania projektu legislacyjnego maj¹cego
szansê zmieniæ rzeczywistoœæ w tym obszarze
spraw, który jest przedmiotem niewielkiej spo³e-
cznej uwagi.

Piêæ i pó³ tysi¹ca ofiar œmiertelnych na pol-
skich drogach, szeœædziesi¹t tysiêcy wypadków,
ogromne koszty spo³eczne, wielki wymiar ludzki
tych zdarzeñ, wobec których nie mo¿na przejœæ
obojêtnie.

Pojawia siê szansa zrobienia z tym czegoœ, rów-
nie¿ za spraw¹ mo¿liwoœci finansowych, jakie
stwarza nam Komisja Europejska. Przypomnê:
57 milionów euro na przynajmniej czêœciowe roz-
wi¹zanie tego wielkiego problemu. S¹ dobre do-
œwiadczenia w innych krajach Unii Europejskiej.
We wszystkich wielkich krajach Unii Europej-
skiej, podobny radarowy system kontroli prêdko-
œci na drogach zosta³ wdro¿ony z dobrym, jeœli nie
z bardzo dobrym rezultatem.

Ograniczenie wypadków œmiertelnych o mniej
wiêcej 30 czy 40% – w zale¿noœci od konkretnego
kraju tu wymienianego, Francji czy W³och – jest t¹
motywacj¹, która powinna determinowaæ nasze

dzia³ania na rzecz szybkiego zakoñczenia prac
nad tym projektem.

Oczywiœcie nie ma alternatywy: budowaæ dro-
gi albo budowaæ maszty radarowe. Trzeba robiæ
jedno i drugie. Wiemy dobrze, ¿e dobra droga wy-
zwala pokusê du¿ej prêdkoœci. Bardzo czêsto siê
dzieje tak, ¿e nie mija doba od otwarcia nowo wy-
budowanego czy zmodernizowanego odcinka
drogi, a ju¿ rejestrujemy zdarzenia drogowe
o bardzo tragicznych skutkach. Tak by³o cho-
cia¿by na obwodnicy Nowej Soli: w pi¹tek otwar-
cie kilkunastokilometrowego odcinka drogi,
w sobotê wypadek ze skutkiem œmiertelnym.
O tym mówi³ pan inspektor i myœlê, ¿e przywo³y-
wanie tych s³ów by³oby banalne. Dzisiejszy stan-
dard techniczny pojazdów powoduje, ¿e nawet
nie zauwa¿amy, kiedy osi¹gajmy prêdkoœæ, która
nie jest dozwolona na danej, konkretnej drodze,
prêdkoœæ, która zagra¿a bezpieczeñstwu ja-
d¹cych i innych u¿ytkowników drogi, prêdkoœæ,
która w przypadku kolizji, zderzenia mo¿e mieæ
skutki fatalne – ¿eby nie powiedzieæ: tragiczne –
co bardzo czêsto siê dzieje.

Program, który by³by realizowany w nastêp-
stwie przyjêcia przedmiotowej ustawy, mia³by za
cel niejako myœlenie za nas. Oczywiœcie nie zde-
jmie on odpowiedzialnoœci z poszczególnych u¿yt-
kowników dróg, ale przynajmniej w jakiejœ mierze
– mam takie wra¿enie jako kierowca, jako osoba,
która kieruje od lat pojazdem – spowoduje wzmo-
¿enie naszej czujnoœci, naszej sk³onnoœci do sa-
mokontroli, do kontrolowania tego, jak siê zacho-
wujemy na drodze.

Zanim ustawa ta trafi³a do Senatu i sta³a siê
przedmiotem prac komisji, nad jej projektem wie-
le tygodni debatowa³ Senacki Zespó³ Bezpieczeñ-
stwa Ruchu Drogowego, zapoznaj¹c siê z wieloma
aspektami prawnymi i merytorycznymi tego
przed³o¿enia. Oczywiœcie wiele kwestii wymaga
analizy i dyskusji, ale co do istotny rzeczy Senacki
Zespó³ Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego nie
mia³ ¿adnych w¹tpliwoœci, uwa¿aj¹c, ¿e jest to do-
bre przedsiêwziêcie, przedsiêwziêcie, które w tej
sytuacji, jaka siê utrzymuje od wielu lat na pol-
skich drogach, jest jednym z najwa¿niejszych
prowadz¹cych do ograniczenia ogromnej liczby
wypadków drogowych. Oczywiœcie s¹ pewne
szczegó³y, o których trzeba mówiæ i które, jak
myœlê, dziêki wniesieniu poprawek – tych, które
ju¿ wysz³y z poszczególnych komisji i trafi³y dzi-
siaj pod obrady Wysokiej Izby, ale tak¿e tych zg³o-
szonych w toku debaty – zostan¹ przedyskutowa-
ne. Trzeba uwzglêdniæ te wnioski, które poprawi¹
ustawê, uczyni¹ j¹ spójniejsz¹, lepsz¹, daj¹c¹ lep-
sze narzêdzia do egzekucji prawa, a takie s¹ w tej
ustawie zapisane.

Proszê pañstwa, oprócz budowy dróg potrzeba
równie¿, co widzimy ka¿dego dnia na w³asne oczy,
dzia³añ o charakterze restrykcyjnym. Bo taka ju¿
jest konstrukcja cz³owieka, ¿e niestety nie jest
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w stanie nad wszystkim zapanowaæ. I prawo jest po
to, by mu pomaga³o w panowaniu nad sob¹.

Popieram za³o¿enia tej ustawy i dziêkujê panu
inspektorowi za wk³ad w prace nad tym projek-
tem. Jest to projekt sejmowy, ale generalny in-
spektor transportu drogowego wniós³ tu ogromny
wk³ad. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gogacz.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie!
Obszar legislacyjny, nad którym dzisiaj dysku-

tujemy, jest bardzo wra¿liwy. Z sonda¿y bada-
j¹cych opiniê publiczn¹, dotycz¹cych zapatrywa-
nia siê na czynniki decyduj¹ce o bezpieczeñstwie,
coraz czêœciej dowiadujemy siê, ¿e piraci drogowi
to w³aœnie zjawisko, którego coraz bardziej nasze
spo³eczeñstwo siê obawia. Mo¿emy tu oczywiœcie
przywo³ywaæ statystyki, one s¹ porównywalne:
ponad piêæ tysiêcy – jakby jedno miasteczko –
osób zabitych, a je¿eli chodzi o wypadki, to jest ich
ponad szeœædziesi¹t tysiêcy. I je¿eli te statystyki
jakoœ siê zmieniaj¹, to faktycznie tylko siê pogar-
szaj¹. Tak ¿e ten obszar jest bardzo wra¿liwy. Je-
¿eli dodamy jeszcze do tego informacjê, ¿e jedna
osoba zabita w wypadku przek³ada siê na koszt
1 miliona euro, to w tym momencie wy³ania siê
obraz obejmuj¹cy obszar zarówno spo³eczny, jak
i gospodarczy.

Przy okazji, skoro ju¿ mówiê o tym tle spo³ecz-
nym i gospodarczym, chcia³bym jeszcze przywo-
³aæ informacje, jakie ostatnio uzyskaliœmy dziêki
opracowaniu atlasu bezpieczeñstwa polskich
dróg. Powsta³ on na podstawie policyjnych staty-
styk i danych pochodz¹cych od drogowców. Oka-
zuje siê, ¿e trasa Lublin – Warszawa – Hrebenne
jest najniebezpieczniejsza w Polsce. Uznali tak
naukowcy z Politechniki Gdañskiej. W kontekœcie
tej w³aœnie informacji chcia³bym odnieœæ siê do
pojawiaj¹cych siê przy okazji tej legislacji, ju¿ na
poziomie sejmowym, opinii o tym, jakoby infra-
struktura i nawierzchnia dróg nie by³y tak wa¿ne
dla bezpieczeñstwa. Tu przywo³ywa³o siê nawet
takie dane statystyczne, ¿e na ponad piêædziesi¹t
tysiêcy wypadków tylko dwa wypadki zosta³y spo-
wodowane z³¹ nawierzchni¹ dróg. Jednak ta in-
formacja, któr¹ przywo³a³em, dotycz¹ca tej naj-
niebezpieczniejszej drogi, wskazuje, ¿e je¿elibyœ-
my skupili siê tylko na ograniczeniu prêdkoœci, to
nie by³oby to podejœcie ca³oœciowe.

Ale do rzeczy. Otó¿ dosz³o tu do sytuacji selek-
tywnego wy³¹czenia czynów wyczerpuj¹cych zna-

miona wykroczenia, ale jedynie w kwestii prêdko-
œci, w sytuacji, w której spektrum wykroczeñ jest
o wiele szersze, to znaczy gdy obejmuje ono o wiele
wiêcej przypadków ni¿ tylko te zwi¹zane z prêdko-
œci¹. Jedyne uzasadnienie, jakie us³ysza³em i ja-
kie zd¹¿y³em znaleŸæ w materia³ach dotycz¹cych
tej legislacji, jest takie, ¿e to prêdkoœæ powoduje
najwiêcej ofiar œmiertelnych i najwiêcej wypad-
ków. Oczywiœcie trudno, ¿ebym kwestionowa³ to,
co jest oczywiste. Ale, proszê pañstwa, to jest, mi-
mo wszystko, 30% ogólnej liczby wypadków. I to
jest, mimo wszystko, 40% wypadków œmiertel-
nych. A poza tym wci¹¿ na polskich drogach ma-
my nieprzestrzeganie pierwszeñstwa przejazdu –
to powoduje ponad dziewiêæ tysiêcy wypadków,
podczas gdy jedenaœcie tysiêcy wynika z niedo-
stosowania prêdkoœci. Ponadto: nieprawid³owe
wyprzedzanie – prawie trzy tysi¹ce wypadków;
nieprawid³owe przeje¿d¿anie przejœæ dla pieszych
– dwa tysi¹ce trzysta trzydzieœci; nieust¹pienie
pierwszeñstwa przejazdu – trzy tysi¹ce osiem-
dziesi¹t dziewiêæ; niezachowanie bezpiecznej od-
leg³oœci miêdzy pojazdami – dwa tysi¹ce dwieœcie
czterdzieœci jeden. Mam wiêc zarzut do inicjato-
rów tej zmiany, tej nowelizacji, ¿e selektywnie wy-
³¹czyli z kodeksu wykroczeñ i z kodeksu postêpo-
wania w sprawach o wykroczenia tylko ten typ
wykroczeñ, sprawiaj¹c, ¿e jedynie ustawa o ru-
chu drogowym bêdzie penalizowa³a czy te¿ bêdzie
kara³a tych, którzy tego typu wykroczenie po-
pe³ni¹. Z kolei wszystkie inne typy wykroczeñ zo-
sta³y pozostawione w dotychczasowym uregulo-
waniu prawnym.

Ja pyta³em w trakcie tej debaty, na etapie py-
tañ, czy tych dwóch aktów prawnych nie mo¿na
by by³o pogodziæ z wprowadzeniem instytucji au-
tomatycznego badania prêdkoœci czy monitoro-
wania tej prêdkoœci. Ale odpowiedzi takiej pe³nej,
do koñca, nie us³ysza³em. Ja nawet nie wiem, czy
pañstwa zachodnie, wprowadzaj¹c te rozwi¹zania
techniczne, organizacyjne, równoczeœnie wpro-
wadzi³y – ¿e zastosujê tu tak¹ analogiê do tamtej-
szego kodeksu wykroczeñ i kodeksu postêpowa-
nia w sprawach o wykroczenia – takie samo roz-
wi¹zanie dotycz¹ce rangi procesowej dochodze-
nia w sprawach zwi¹zanych z przekroczeniem
prêdkoœci, to znaczy, czy tam te¿ j¹ obni¿ono tak
jak u nas, sprowadzaj¹c j¹ jedynie do dzia³añ ad-
ministracyjnych.

Ale patrz¹c z punktu widzenia takiej rozwa¿nej
legislacji, powinniœmy siê jako Izba zastanowiæ,
czy w sytuacji, kiedy dokonujemy takiego selekty-
wnego wyprowadzenia tylko prêdkoœci i kiedy sta-
tystycznie nie dotyczy to jednak wiêkszoœci wy-
padków, nie spowodujemy tego, ¿e dba³oœæ o bez-
pieczeñstwo na drogach z uwagi na inne przyczy-
ny, czyli nie tylko dotycz¹ce przekraczania prêd-
koœci, nie zostanie obni¿ona. Czy nagle siê nie
oka¿e, ¿e w zwi¹zku z tym, i¿ mamy do zrealizowa-
nia program, co jest oczywiœcie bardzo wa¿ne, za
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57 milionów euro, wszyscy skupimy siê tylko na
tym, za to nie wyzwolimy innych dzia³añ, na które
byæ mo¿e trzeba by³oby zdobyæ pieni¹dze od
rz¹du? Byæ mo¿e równoczeœnie z zajmowaniem
siê spraw¹ wykroczeñ dotycz¹cych przekroczenia
prêdkoœci powinniœmy zadbaæ o to, ¿eby zwiêk-
szyæ bezpieczeñstwo nie tylko w sferze prêdkoœci.

Oczywiœcie dochodzi jeszcze sprawa konstytu-
cyjnoœci. Gdyby siê okaza³o, ¿e mo¿emy wprowa-
dziæ wiêksz¹ liczbê radarów i ten automatyczny
system monitorowania bez nowelizowania usta-
wy o ruchu drogowym, to by³aby to, jak uwa¿am,
sytuacja idealna. Bo nie wydaje mi siê, ¿eby te no-
winki techniczne, to zwiêkszenie liczby radarów,
fotoradarów, samochodów, które s¹ w³aœnie spe-
cjalnie do tego przygotowane, ¿eby to musia³o po-
ci¹gn¹æ za sob¹ zmiany nowelizacji ustawy czy te¿
wyprowadzanie z kodeksu wykroczeñ tego, co do
tej pory w nim siê znajdowa³o.

I jeszcze jedno. Zauwa¿y³em tu u czêœci moich
przedmówców i w trakcie pytañ w³aœnie takie
skupienie siê na kwestii tych miejsc, gdzie s¹ ra-
dary, na tym, ¿e trzeba odpowiednio wczeœniej po-
informowaæ, ¿e tu jest radar, ¿eby zmniejszyæ
szybkoœæ, itd. Proszê pañstwa, mnie siê wydaje,
¿e radary to s¹ takie punkty, gdzie jednak spraw-
dza siê, czy ktoœ przemieszcza siê zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cym prawem, a ktoœ, kto wiêcej ni¿ jeden
raz w roku przeje¿d¿a dan¹ tras¹, po prostu zapa-
miêtuje, gdzie s¹ te radary ustawione. I by³oby po
prostu Ÿle, gdybyœmy w sytuacji, kiedy jest taka
wypadkowoœæ, wprowadzali bezpieczeñstwo ru-
chu drogowego, ograniczaj¹c siê tylko do sprawy
radarów, dlatego ¿e jednak radary to s¹ sta³e pun-
kty; przez jakiœ czas nawet by³y udzielane infor-
macje w radiu o tym, ¿e w tym i w tym miejscu jest
w³aœnie czynny radar, fotoradar czy te¿ o tym, ¿e
policja sprawdza tu prêdkoœæ. W zwi¹zku z tym
mnie siê wydaje, ¿e bezpieczeñstwo ruchu drogo-
wego to coœ wiêcej ni¿ ustawione radary. By³oby
Ÿle, gdyby inspekcja transportu skupi³a siê jedy-
nie na radarach, na karaniu dziêki tym radarom,
za to nie by³oby aspektu wychowawczego. Bo
w kodeksie wykroczeñ jest odpowiedni artyku³,
który mówi o aspekcie wychowawczym, ale nie za-
uwa¿y³em, ¿eby z tego artyku³u czêsto korzysta-
no. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piotrowicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie i Panowie Senatorowie!

Prawd¹ jest to, ¿e w Polsce ginie na drogach po-
nad piêæ i pó³ tysi¹ca ludzi rocznie. I tylko z pozoru
mog³oby siê wydawaæ, ¿e ta ustawa wychodzi na-
przeciw temu problemowi, a¿eby zmieniæ to nie-
korzystne zjawisko. Jako cz³owiek, który przez
blisko trzydzieœci lat funkcjonowa³, zajmuj¹c siê
prawem karnym, jestem daleki od tego, ¿eby pol-
sk¹ rzeczywistoœæ zmieniaæ poprzez karanie.
Oczekiwa³em, spodziewa³em siê, ¿e rz¹d podejmie
dzia³ania id¹ce w tym kierunku, ¿eby zwiêkszyæ
stan bezpieczeñstwa na polskich drogach nie po-
przez system karania, powiedzia³bym, doœæ dra-
koñskiego, poprzez system karania, powie-
dzia³bym, chyba najbardziej zdyscyplinowanej
grupy mieszkañców, obywateli. Na kierowcach
zawsze naj³atwiej jest kszta³towaæ prawo, nawet
drakoñskie. W wiêkszoœci s¹ to przyzwoici ludzie,
którzy w obawie przed konsekwencjami uiszcz¹
wszelkie kary, by nie nara¿aæ siê na dalej id¹ce re-
strykcje.

Myœla³em te¿, ¿e odejdzie siê ju¿ od skompro-
mitowanego, w moim przekonaniu, okreœlenia, ¿e
przyczyn¹ wiêkszoœci wypadków jest nadmierna
prêdkoœæ. To prawda, ale chcê te¿ powiedzieæ, ko-
rzystaj¹c ze swojego doœwiadczenia, ¿e prêdkoœæ
rzêdu 10–20 km/h uznana zosta³a w konkretnej
sprawie za prêdkoœæ niebezpieczn¹ i w statysty-
kach funkcjonuje to niedostosowanie prêdkoœci
jazdy do panuj¹cych warunków drogowych.

Chcemy dorównaæ do standardów europej-
skich. Mówimy: tam s¹ systemy, tam s¹ urz¹dze-
nia, które wychwytuj¹ naruszenia norm obo-
wi¹zuj¹cych w ruchu drogowym. My w tym kie-
runku idziemy. Ale tam, w tamtych krajach, za-
nim siêgnêli po ten orê¿, najpierw zbudowali dro-
gi. U nas tego siê nie robi. Tego siê nie robi. A chcê
powiedzieæ, ¿e ponad tysi¹c ofiar rocznie to s¹ pie-
si, którzy zginêli na polskich drogach; w statysty-
kach ujmuje siê, ¿e z w³asnej winy, bo znajdowali
siê tam, gdzie nie powinni siê znaleŸæ. A gdzie mie-
li siê znaleŸæ, je¿eli na wielu drogach nie ma pobo-
czy, je¿eli nie ma chodników? Najwiêcej ludzi gi-
nie w³aœnie na drogach powiatowych, na drogach
lokalnych, bo tam chodzi siê w³aœnie poboczami,
a czasami nawet tych poboczy nie ma. Oczywiœcie
od kierowcy wymaga siê wtedy, ¿eby jecha³ w za-
siêgu widocznoœci swoich œwiate³, co graniczy
z absurdem.

Nale¿y odejœæ od myœlenia, ¿e przyczyn¹ wy-
padków jest tylko nadmierna prêdkoœæ, i od nad-
miernej penalizacji. Uwa¿am, ¿e ta penalizacja
przewidziana w ustawie jest wysoce niesprawied-
liwa. Kara powinna byæ adekwatna do stopnia za-
winienia, ale te¿ do stanu posiadania, do majêt-
noœci. Kara rzêdu 400–500 z³ dla emeryta czy ren-
cisty to jest niejednokrotnie równowartoœæ jego
renty czy te¿ emerytury, a dla innych nie stanowi
to ograniczenia.

Nie by³bym te¿ takim optymist¹, ¿e oto teraz bê-
dziemy mogli skutecznie egzekwowaæ zakazy do-

29. posiedzenie Senatu w dniu 18 marca 2009 r.
48 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw

(senator S. Gogacz)



tycz¹ce prêdkoœci. £atwo bêdzie, wskutek ró¿-
nych zabiegów, unikn¹æ tej odpowiedzialnoœci.
I oczywiœcie znowu przyzwoity cz³owiek uiœci ka-
rê, drog¹ wielkich wyrzeczeñ, a inni bêd¹ j¹ kwe-
stionowaæ. Bêd¹ udowadniaæ, ¿e to nie oni s¹ od-
powiedzialni, ¿e to nie oni prowadzili pojazdy.
Wspomniano tutaj o pojazdach leasingowanych,
ale zdarzaj¹ siê te¿ takie przypadki, znam takie
przypadki, ¿e pojazd ma kilku wspó³w³aœcicieli.
Jest to doskona³a droga do tego, ¿eby unikn¹æ tej
drakoñskiej odpowiedzialnoœci, wystarczy zareje-
strowaæ pojazd na kilku wspó³w³aœcicieli. I co wte-
dy? Wszystko bêdzie trafiaæ do s¹dów, to s¹d bê-
dzie wtedy rozstrzyga³, który z nich ponosi odpo-
wiedzialnoœæ za konkretne naruszenie prawa.

Karanie za przekroczenie prêdkoœci od
10 km/h. A co z dok³adnoœci¹ urz¹dzeñ pomiaro-
wych? A co z dok³adnoœci¹ urz¹dzeñ w pojaz-
dach? Przecie¿ wiemy z doœwiadczenia, ¿e czêsto
wskazania szybkoœciomierzy w pojazdach by³y
nieadekwatne z tym, co wskazywa³y urz¹dzenia
policyjne. Kwestionowano te wskazania b¹dŸ nie
kwestionowano, w ka¿dym razie wiemy o tym, ¿e
by³y to ró¿ne wskazania. Móg³ byæ b³¹d rzêdu
10 km/h. W moim przekonaniu powinno to skut-
kowaæ tym, ¿e do 10 km/h kierowca nie bêdzie ka-
rany. Proponowa³bym na przyk³ad wprowadzenie
zapisu, ¿e w przypadku przekroczenia prêdkoœci
o 10 km/h, co mo¿e byæ problematyczne i dysku-
syjne, kierowcy zwraca siê uwagê czy te¿ udziela
upomnienia. Dopiero recydywa w tej sprawie mo-
¿e skutkowaæ odpowiedzialnoœci¹ karn¹. Dlatego
proponowa³bym, ¿eby podnieœæ ten próg nieco
wy¿ej.

Chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê na aspekt
czysto formalny. Otó¿ ustawy tej nie konsultowa-
no z Krajow¹ Rad¹ S¹downictwa, a mo¿na sobie
wyobraziæ, ile spraw z tego tytu³u trafi do s¹dów
administracyjnych. Sêdziowie orzekaj¹cy w tych
wydzia³ach z niepokojem czekaj¹, co wyniknie
z tej ustawy. Obawiaj¹ siê nadmiernego prze-
ci¹¿enia prac¹, bo rzeczywiœcie mo¿e siê tak wy-
darzyæ, ¿e sprawy, wydawa³oby siê, proste i oczy-
wiste, znajd¹ swój epilog w s¹dach administracyj-
nych.

Chcia³bym te¿ zwróciæ uwagê na wadliwe sfor-
mu³owanie art. 3 ustawy. W moim przekonaniu
niedopuszczalny jest taki zapis, jaki zastosowano
w tym¿e artykule, mianowicie: „Kto nie stosuje siê
do znaku lub sygna³u drogowego albo do sygna³u
lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania
ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podle-
ga karze grzywny albo karze nagany, chyba ¿e
przepisy odrêbne stanowi¹ inaczej”. Myœlê, ¿e ta-
ka redakcja nie mo¿e siê ostaæ. Proponujê zatem
poprawkê w tym zakresie, która… Bo jak s¹dzê,
idea jest tutaj taka, ¿eby wy³¹czyæ z tego zakresu
przekroczenie prêdkoœci. W zwi¹zku z tym moja

poprawka zmierza w tym kierunku… Przepis po
wprowadzeniu poprawki brzmia³by w ten sposób:
kto nie stosuje siê do znaku lub sygna³u… itd.,
itd. …z wy³¹czeniem naruszenia przepisów ruchu
drogowego w zakresie przekraczania przez kieru-
j¹cych pojazdami dopuszczalnej prêdkoœci. Myœ-
lê, ¿e to odpowiada³oby zasadom poprawnej legis-
lacji.

Poniewa¿ uwa¿am tê ustawê za drakoñsk¹,
trudn¹ do wyegzekwowania, uderzaj¹c¹ najczê-
œciej w obywateli przyzwoitych, a nie w piratów
drogowych, jakbyœmy chcieli to widzieæ – bo ci jak
na razie ze wszystkich opresji wychodzili obronn¹
rêk¹, najczêœciej kary wymierzane s¹ tym, którzy
nigdy nie wchodzili w kolizjê z prawem, którzy ja-
ko przyzwoici obywatele bez kwestionowania ui-
szczaj¹ wszelkie na³o¿one na nich kary – s¹dzê, ¿e
ustawa ta winna byæ odrzucona. Dziêkujê. (Ok-
laski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kieres.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Temperatura tej dyskusji stawia nas przed wy-

zwaniami szczególnymi. Dyskutujemy bowiem
nie tylko o ustawie, ale tak¿e w gruncie rzeczy
o skutkach jej odrzucenia czy niewprowadzenia
proponowanych regulacji prawnych. To jest rze-
czywiœcie problem, przed którym chyba po raz
pierwszy w takim wymiarze stanêliœmy. Jestem
prawnikiem i nie chcia³bym, ¿eby stawiano mnie
przed dylematem: jeœli nie uchwalimy ustawy, to
zginie piêæ tysiêcy osób. Bo mo¿na doprowadziæ
do sytuacji, ¿e przyjmiemy ustawê, która bêdzie
zapobiega³a pope³nianiu tych wykroczeñ, a je-
dnoczeœnie bêdzie porz¹dnie przygotowana.

Jestem bardzo wdziêczny panu inspektorowi,
bo zdarza mi siê, ale nie zawsze, tak bym powie-
dzia³, Panie Inspektorze, polemizowaæ czy dysku-
towaæ z osob¹ tak kompetentn¹, a jednoczeœnie
zaanga¿owan¹ w problemy, które nale¿¹ do jej
kompetencji. Z pe³nym przekonaniem mówiê, ¿e
znajdujê w panu partnera do dyskusji, który kie-
ruje siê przede wszystkim zasadami rzetelnoœci
i racjonalnoœci przy formu³owaniu argumentów.

No, ale w¹tpliwoœci pozostaj¹, gdy idzie o tê
ustawê. Amicus Plato, sed magis amica veritas –
Platon mi przyjacielem, ale wiêkszym prawda.
Problem jest z kilkoma instytucjami wprowadzo-
nymi do tej ustawy. A chyba najistotniejszy pro-
blem, chocia¿ zw³aszcza ze wzglêdu na ten argu-
ment o osobach, które strac¹ ¿ycie, jeœli tej usta-
wy nie przyjmiemy, mo¿e siê wydawaæ bagatelny,
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dotyczy zagadnieñ proceduralnych, o których
mówi³ pan senator Piotrowicz i o których te¿ ja
w fazie pytañ wspomina³em. Swego czasu sta³em
przed pañstwem i reprezentowa³em Komisjê
Ustawodawcz¹, która przedstawia³a pañstwu
projekt nowelizacji jednej z ustaw. Chodzi o orze-
czenie Trybuna³u Konstytucyjnego, w którym try-
buna³ wyraŸnie stwierdzi³, ¿e wad¹ podstawow¹
znowelizowanej ustawy, proceduraln¹ by³ brak
konsultacji z Krajow¹ Rad¹ S¹downictwa. Ja nie
jestem osob¹ nawiedzon¹, gdy idzie o konsulta-
cje, zasiêganie opinii, ale skoro ju¿ mamy ustawê
o Krajowej Radzie S¹downictwa z 2001 r., skoro
w tej ustawie jest przepis mówi¹cy o tym, ¿e wszy-
stkie projekty aktów normatywnych dotycz¹ce
s¹downictwa powinny uzyskaæ wczeœniej opiniê,
która notabene nie wi¹¿e ustawodawcy, ale je-
dnak opiniê, czyli stanowisko… No, jak wszystkie
to wszystkie. Chyba ¿e siê dowiemy, ¿e ta ustawa
nie dotyczy s¹downictwa. Ja ju¿ ró¿nych rzeczy
siê dowiadywa³em, tak¿e jeœli idzie o ustrój pol-
skiego wymiaru sprawiedliwoœci, wiêc byæ mo¿e
to stanowisko Trybuna³u Konstytucyjnego bêdzie
sprecyzowane w zupe³nie inny sposób. Jednak na
podstawie dotychczasowych orzeczeñ Trybuna³u
Konstytucyjnego s¹dzê, ¿e je¿eli w³aœciwoœæ
s¹dów powszechnych zmieniamy na w³aœciwoœæ
s¹dów administracyjnych, to jest to regulacja
prawna dotycz¹ca s¹downictwa.

Ja mo¿e nie tyle siê nie przejmujê – to jest chy-
ba z³e sformu³owanie – ile z pewn¹ rezerw¹ pod-
chodzê do argumentów, ¿e sêdziowie s¹ zaniepo-
kojeni. Ka¿dy mo¿e byæ zaniepokojony, gdy otrzy-
muje dodatkowe zadania i kompetencje. Inn¹
spraw¹ jest jednak przygotowanie organizacyjne
s¹downictwa administracyjnego. O ile wiem, to
nie wszystkie wojewódzkie s¹dy administracyjne
– chyba w tej chwili ich ju¿ jest jedenaœcie – bêd¹
rozpatrywa³y te sprawy, tylko jeden. W³aœnie war-
szawski wojewódzki s¹d administracyjny bêdzie
prowadzi³ postêpowania w sprawie odwo³añ od
decyzji. Wiêc jeœli jeden warszawski s¹d bêdzie to
robi³, to oczywiœcie utonie on w morzu odwo³añ
i zamiast przyspieszyæ postêpowania, to… Zre-
szt¹ postêpowania administracyjne s¹ d³ugie, bo
przepis kodeksowy mówi¹cy o miesiêcznym,
a w przypadkach szczególnie skomplikowanych
dwumiesiêcznym okresie rozpatrywania spraw
w postêpowaniach przez organy administracyjne,
a póŸniej przez s¹dy administracyjne, w gruncie
rzeczy nie jest przestrzegany w³aœnie ze wzglêdu
na zbytnie obci¹¿enie tymi sprawami.

Fundamentem jest zmiana w³aœciwoœci s¹dów.
To jest sprawa dyskusyjna. Muszê pañstwu po-
wiedzieæ, ¿e ja sam od paru dni borykam siê z tym
problemem, gdy idzie o w³aœnie rozpatrywanie od-
wo³añ od decyzji wymierzaj¹cych karê pieniê¿n¹.
Do tej pory by³a to grzywna, teraz to ma byæ kara

pieniê¿na. Jak zwa³, tak zwa³, byleby coœ z tego
mia³, mówi¹c ¿artobliwie. No, ale pozostaje fak-
tem, ¿e ta depenalizacja, o której mówimy, rzeczy-
wiœcie w sensie formalnym przenosi rozpatrywa-
nie problemu z procedury prawnokarnej, z s¹du
grodzkiego do postêpowania administracyjnego.
Tylko ¿e powstaje pytanie, czy to przeniesienie,
wprawdzie z s¹du do s¹du, nie jest zbyt arbitralne
i czy nie znosi jednak pewnych dotychczasowych
gwarancji. Pan inspektor wspomina³ tutaj, i to
jest prawda, ¿e istniej¹ inne przypadki z zakresu
prawa o ruchu drogowym, w których organy ad-
ministracyjne wydaj¹ decyzje wymierzaj¹ce grzy-
wny i póŸniej postêpowanie siê toczy przed s¹da-
mi administracyjnymi, na przyk³ad chodzi o prze-
kroczenie dopuszczalnego ³adunku w przypadku
okreœlonego pojazdu. To prawda, tylko ¿e nie
mo¿na powielaæ tego, co jest niedobre, wprowa-
dzaj¹c postêpowania niew³aœciwe, jakby wzmac-
niaj¹ce tê praktykê.

Zgadzam siê z tym, ¿e na Zachodzie, we Francji,
w Niemczech, bodaj¿e w Austrii, te postêpowania s¹
prowadzone w ramach procedur administracyj-
nych. No, ale tam s¹ inne konstytucje. Przypomi-
nam pañstwu, ¿e swego czasu, kiedy wprowadzono
w Polsce ustawê o europejskim nakazie aresztowa-
nia, Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³ jej niezgod-
noœæ z przepisami prawa, chocia¿ by³ to akt zgodny
z normami unijnymi, i trzeba by³o znowelizowaæ
chyba art. 54 konstytucji, by ponownie przyj¹æ tê
ustawê, jak¿e wartoœciow¹. Tak wiêc to jest pro-
blem zgodnoœci tego prawa z polsk¹ konstytucj¹.

Nie wiem, czy nie bêdzie tu tego rodzaju zarzu-
tu, ¿e jednak nastêpuje ograniczenie poprzez pe-
wn¹ arbitralnoœæ i nieproporcjonalnoœæ tak¿e
prawa do s¹du i rzetelnego procesu. Ja oczywiœcie
nie jestem zwolennikiem chowania pod kloszem
tych, którzy je¿d¿¹ za szybko. Tu nie chodzi nawet
o to, ¿e piesi te¿ to utrudniaj¹, ¿e brakuje poboczy,
¿e s¹ dziury. Jest problem zachowania pewnej
ostro¿noœci i nieprzekraczania dopuszczalnego
ryzyka. Wyprzedzanie na trzeciego, przekraczanie
podwójnej linii na wzniesieniach itd., to widzimy.
PóŸniej jakakolwiek uwaga skutkuje gestami,
które nie nadaj¹ siê tu do pokazania, a tym bar-
dziej do opisywania.

Jednak s¹ pewne sytuacje, w których obywatel
mia³by wiêksze mo¿liwoœci dochodzenia swoich
racji czy przedstawiania swoich racji, wówczas
gdy otrzymuje rachunek do zap³acenia. Jest pro-
blem tego, czy rzeczywiœcie s¹d administracyjny
jest s¹dem w³aœciwym. Proszê pamiêtaæ, ¿e przed
s¹dem administracyjnym w gruncie rzeczy nie to-
czy siê takie postêpowanie dowodowe, jakie toczy
siê przed s¹dem powszechnym. S¹d administra-
cyjny kontroluje, bada decyzjê wy³¹cznie z pun-
ktu widzenia jej zgodnoœci z prawem. Gdy uchwa-
limy tê ustawê, to s¹d administracyjny tylko
sprawdzi, czy rzeczywiœcie w³aœciwy organ wyda³
tê decyzjê we w³aœciwym trybie, czy te zdjêcia by³y
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takie, jakie powinny byæ itd. Tymczasem jest tu
jeszcze problem argumentów, które strona po-
winna mieæ okazjê przedstawiæ.

Wreszcie jest tu zró¿nicowanie sytuacji, bo ta
sama osoba na podstawie tych samych przepisów
prawa o ruchu drogowym bêdzie stawiana
w dwóch ró¿nych sytuacjach. W jednej sytuacji
nadal bêdzie pozywana czy bêdzie pozywa³a do
s¹du powszechnego, s¹du grodzkiego, a w tej sy-
tuacji – do s¹du administracyjnego. Muszê pañ-
stwu powiedzieæ, ¿e wszystko to stawia mnie
przed du¿ym wyzwaniem, jak post¹piæ w g³osowa-
niu. Tak jak powiedzia³em, z jednej strony zwy-
czajnie i po ludzku pewnie nikt z nas nie chce siê
spotkaæ z zarzutem, ¿e nie uchwalamy ustawy.
Proszê bardzo, wiemy, jak to siê dzieje. Nie wiem,
jak pañstwo, ale w wielu sytuacjach jest tak, ¿e
s³yszê: czegoœ nie dopracowa³eœ, czegoœ zaniecha-
³eœ lub coœ popar³eœ, a ja przez tê ustawê lub jej
nieprzyjêcie dozna³em uszczerbku. W niektórych
sytuacjach grozi mi siê nawet prokuratur¹. Tak,
to jest prawda. W tym wypadku nie chcia³bym siê
spotkaæ z zarzutem: zgin¹³ cz³onek mojej rodziny,
a gdyby ta ustawa wesz³a w ¿ycie, to byæ mo¿e za-
bójca, morderca, kierowca, który prowadzi³ sa-
mochód z nadmiern¹ prêdkoœci¹, by siê zreflekto-
wa³. Z drugiej jednak strony nie s¹dzê, aby z³ym
prawem mo¿na by³o zwalczaæ patologie, bo w ten
sposób obok jednego z³ego elementu wprowadza-
my inny z³y element, a do œwiadomoœci publicznej
dociera, ¿e mo¿na tworzyæ z³e prawo dla uzasa-
dniania wprowadzania dobra. To nie jest dobra
sytuacja. Wola³bym nie stawaæ przed tego rodzaju
dylematami. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, pan senator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja mo¿e z innej strony popatrzê na ten pro-

blem. Czy bezpieczeñstwo ma cenê? Pytanie niby-
-proste, odpowiedŸ niby-jasna, oczywista. Myœlê,
¿e ta ustawa po czêœci chce na nie odpowiedzieæ.
Podzielê siê w sposób skrótowy, powiedzia³bym,
in¿ynierski moimi spostrze¿eniami.

Po pierwsze, wdra¿anie ustawy. Proponujê,
aby zastanowiæ siê nad czasem i zakresem jej
wdra¿ania. Otó¿ w innych krajach pewne ograni-
czenia o charakterze restrykcyjnym wprowadza-
ne s¹ w d³u¿szym okresie, nie w ci¹gu roku, nie
w ci¹gu dwóch lat. Jaki jest tego skutek? Myœlê,
¿e warto siê z tym zapoznaæ. Z moich danych wy-
nika, ¿e skutek jest bardzo pozytywny, je¿eli to s¹

istotne zmiany, a w mojej ocenie istotn¹ zmian¹
jest wprowadzenie na przyk³ad setki fotoradarów.

Po drugie, bezpieczeñstwo to nie tylko fotora-
dary, to nie tylko oznakowania, ale w mojej ocenie
jeszcze inne elementy. Jeden to szkolenie kierow-
ców. Proszê pañstwa, proszê popatrzeæ na zacho-
wanie kierowców. W moim przekonaniu na ten
element nale¿y zwróciæ bardzo, bardzo szczególn¹
uwagê. Czy mo¿na przy okazji korzystania z fun-
duszy unijnych – zastanawiam siê, bo nie mam
wiedzy, ale poddajê to pod przemyœlenie – na eta-
pie edukacji szkolnej jeszcze bardziej wzmocniæ
edukacjê w zakresie bezpieczeñstwa? Zosta³y ju¿
wprowadzone ró¿ne programy, ale moim zdaniem
nale¿a³oby to jeszcze wzmocniæ.

Nastêpna sprawa, niewielka. Proszê pañstwa,
chodzi o to, aby by³y pewne standardy oznakowa-
nia. Je¿eli przejedziemy siê po Polsce, jak Polska
d³uga i szeroka, to zobaczymy, jak to jest zestan-
daryzowane na przyk³ad w przypadku fotorada-
rów. By³ tu podany przyk³ad. Jedziemy noc¹. Po
pierwsze, tablica informuj¹ca o tym, ¿e jest foto-
radar, bardzo czêsto jest niewidoczna, po drugie,
kolory nie s¹ widoczne. Wtedy kierowca, nie oszu-
kujmy siê, skupia siê niestety na szukaniu fotora-
daru, a to nie sprzyja bezpieczeñstwu podczas
jazdy z du¿¹ prêdkoœci¹.

Teraz taki element, wrócê do przemyœleñ, jes-
tem tu sojusznikiem senatora Kleiny. Nie tylko
agendy rz¹dowe w stolicy. Œrodki, technika i te-
chnologia pozwalaj¹ na to, aby by³y zlokalizowane
w ró¿nych miejscach, niekoniecznie w stolicy. Bê-
dzie taniej, nie bêdzie gorzej.

Dlaczego bêdê g³osowa³ za przyjêciem ustawy?
Proszê pañstwa, wczorajsza prasa, „Polska – The
Times” pisze o polskich drogach œmierci, zamiesz-
cza mapê, która pomo¿e prze¿yæ podró¿. Dla mnie
materia³ wstrz¹saj¹cy chocia¿by z tego powodu,
¿e jest tu umieszczony odcinek z Wroc³awia przez
powiat dzier¿oniowski, z¹bkowicki i k³odzki. Ry-
zyko oznaczone kolorem czarnym, czyli bardzo
du¿e. To nie jest tylko ta droga, w ca³ej Polsce s¹
takie odcinki.

Ja te¿ stojê przed dylematem, kiedy s³ucham
wypowiedzi moich znamienitych przedmówców
na temat strony prawnej. Apelujê do reprezentu-
j¹cych czy przedstawiaj¹cych nam tê ustawê, do
pana g³ównego inspektora, aby wys³ucha³ dok³a-
dnie argumentów, które tu padaj¹, dotycz¹cych
strony legislacyjnej. W mojej ocenie, a nie jestem
prawnikiem, budz¹ one powa¿ne w¹tpliwoœci.
Dla mnie z ludzkiego punktu widzenia ta ustawa
powinna wejœæ w ¿ycie jak najszybciej z tego po-
wodu, o którym powiedzia³em, choæby bardzo du-
¿ego niebezpieczeñstwa na krajowej ósemce. Jest
to droga tak niebezpieczna jak ¿adna inna w Pol-
sce. Gdyby ze wzglêdów legislacyjnych mia³ siê
opóŸniaæ termin wejœcia tej ustawy w ¿ycie, to dla
mnie jako mieszkañca tego w³aœnie regionu, tak-
¿e ze wzglêdu na kilka innych dróg, by³oby to
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oczywiœcie do przyjêcia, bo có¿ móg³bym zrobiæ,
ale wola³bym, mnie osobiœcie zale¿y na tym, ¿eby
ta ustawa, dobra ustawa jak najszybciej wesz³a
w ¿ycie.

Przy okazji powiem o elemencie, który powinno
braæ pod uwagê Ministerstwo Infrastruktury przy
budowie dróg, ich remontach, naprawach, budo-
wie obwodnic. Ten materia³ nie powsta³ z dnia na
dzieñ, jest to wynik pewnej analiza prowadzonej
w ci¹gu jakiegoœ czasu. Niestety poprzedni mini-
ster transportu w ogóle nie uj¹³ tego elementu
w programie budowy dróg krajowych i autostrad.
Wszystkie samorz¹dy widz¹ niebezpieczeñstwo,
przedstawiaj¹ wsparcie finansowe – mówiê o sa-
morz¹dach na trasie ósemki w województwie dol-
noœl¹skim – opracowana jest koncepcja, aby ta
droga nie by³a taka, jak j¹ okreœlono, nazwano –
myœlê – niezale¿nie od nas, od lokalnych dzia³a-
czy, którzy widz¹ ten problem. Wszyscy chcemy
wesprzeæ to przedsiêwziêcie, to te¿ jest element
poprawy bezpieczeñstwa. Proszê pañstwa,
w ostatnim tygodniu jecha³ kierowca z Kaza-
chstanu, zawraca³, najecha³y trzy auta i zginê³y
cztery osoby.

Wnoszê o to, aby w przewidywanych na najbli¿-
sze lata zmianach, które bêd¹ dotyczy³y budowy
dróg i autostrad, umieszczono i dostrze¿ono to, ¿e
wszystkie samorz¹dy na tej trasie chc¹ siê aktyw-
nie w³¹czyæ do tego, aby zniwelowaæ to niebezpie-
czeñstwo. Chodzi nie tylko o wypadki œmiertelne.
Proszê zobaczyæ, jak mo¿e reagowaæ mieszkaniec
Polski, który chcia³by pojechaæ do Kotliny K³odz-
kiej, a ma tak¹ mapê drogow¹. To wp³ywa tak¿e
na rozwój gospodarczy naszego regionu. Przy
okazji panu g³ównemu inspektorowi polecam
analizê materia³u, który pan, myœlê, zna, a tak¿e
wsparcie budowy drogi S5 w województwie dolno-
œl¹skim w³¹cznie z obwodnic¹ K³odzka. Dziêkujê
za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Poproszê pana senatora Cichonia. Proszê bar-

dzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Nie na darmo ta ustawa wywo³uje najwiêcej

dyskusji wœród prawników, od artyku³ów publi-
kowanych od niedawna w „Rzeczpospolitej”, gdzie
wypowiadali siê praktycy sêdziowie, pocz¹wszy,
a na dzisiejszych wypowiedziach pana senatora
Piotrowicza i pana senatora profesora Kieresa,
których mia³em przyjemnoœæ tutaj wys³uchaæ,
skoñczywszy.

Proszê pañstwa, problem jest rzeczywiœcie
ogromny. On siê, moim zdaniem, sprowadza do
pryncypialnych zasad prawa, którego uczyliœmy
siê przez d³ugie lata, które ma pewn¹ tradycjê,
które ma za sob¹ pewn¹ kulturê. I nie jest to by-
najmniej rzecz dowolna, ¿e ustawodawca na zasa-
dzie chciejstwa mo¿e sobie regulowaæ pewne sfery
¿ycia tak, jak mu siê podoba.

Naruszenie przepisów prawa drogowego stano-
wi przecie¿ wykroczenie i tak zawsze by³o trakto-
wane. Teraz nagle spotykamy siê z sytuacj¹, kiedy
regulacjê, która podlega³a przepisom kodeksu
wykroczeñ, przesuwamy do ca³kiem innej dzie-
dziny prawa. Na dodatek ta dziedzina prawa
rz¹dzi siê ca³kiem innymi zasadami, ca³kiem in-
nymi metodami postêpowania i gwarancjami pro-
cesowymi dla strony ani¿eli postêpowanie w spra-
wach o wykroczenia, które jest zbli¿one do postê-
powania karnego, w zwi¹zku z czym jest tam sze-
reg przepisów gwarancyjnych, gwarantuj¹cych
prawo do obrony i przede wszystkim prawo do
s¹du, a to jest to, co wynika z naszej konstytucji.
Proszê pamiêtaæ, ¿e jest to prawo, które jest sta-
tuowane w art. 45 konstytucji. Ma³o tego, ono ma
jeszcze gwarancjê miêdzynarodow¹ w art. 6 Euro-
pejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, która gwa-
rantuje ka¿demu dostêp do s¹du w sprawach cy-
wilnych i karnych, przy czym przez sprawy karne
rozumie siê równie¿ sprawy o charakterze wykro-
czeniowym. My natomiast usi³ujemy tutaj prze-
sun¹æ to do ca³kiem innego dzia³u prawa i naru-
szamy w ten sposób nie tylko te artyku³y, o któ-
rych wspomnia³em, ale i te gwarancje procesowe,
które s¹ w³aœciwe dla postêpowania karnego czy
quasi-karnego, jakim jest postêpowanie w spra-
wach o wykroczenia.

Co gorsza dochodzi tutaj do pewnych roz-
wi¹zañ prawnych, które dla mnie jako prawnika
stanowi¹ swojego rodzaju kuriozum i nie s¹ do za-
akceptowania. Ja nie wiedzia³em, czy siê œmiaæ,
czy p³akaæ, jak czyta³em regulacjê art. 140ao
ust. 2. Tam sie wprowadza instytucjê prawa ni-
gdzie w prawie polskim nieznan¹, ¿e nieuiszcze-
nie kary pieniê¿nej w terminie skutkuje wyda-
niem decyzji o na³o¿eniu kary pieniê¿nej w pod-
wójnej wysokoœci. Ja pytam, jakie to racje prze-
mawiaj¹ za tym, ¿eby surowiej traktowaæ sprawcê
wykroczenia, powtarzam, wykroczenia nie zaœ
przestêpstwa, ni¿ pospolitego przestêpcê, który
zostaje przez s¹d skazany na karê grzywny i tej
kary nie uiœci w terminie. Bo w s¹dzie, tam, gdzie
chodzi o przestêpstwa, nie ma takiej instytucji,
¿eby za niezap³acenie w terminie kary grzywny
s¹d orzeka³, ¿e ta osoba ma p³aciæ podwójn¹ karê.
No jest to jakiœ absurd, jest to coœ, co u mnie wy-
wo³a³o, jak mówi³em, na przemian to œmiech, to
oburzenie, ¿e coœ podobnego mo¿na w ustawo-
dawstwie wymyœliæ.

Musimy wzi¹æ pod uwagê te aspekty, a tak¿e
aspekt zwi¹zany z prawem Europejskiej Konwen-
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cji Praw Cz³owieka, musimy wzi¹æ pod uwagê
orzecznictwo Trybuna³u Strasburskiego, które
mówi, ¿e pañstwo nie mo¿e uchylaæ siê od zobo-
wi¹zania wynikaj¹cego z art. 6 Europejskiej Kon-
wencji Praw Cz³owieka, czyli od zapewnienia do-
stêpu do s¹du, poprzez to, ¿e bêdzie w swoim
ustawodawstwie krajowym przenosi³o pewne sfe-
ry w sposób sztuczny poza prawo cywilne czy poza
prawo karne, czyli konkretnie do prawa admini-
stracyjnego. No bo rzeczywiœcie art. 6 nie daje
gwarancji, tych, o których tam mowa, co do prawa
administracyjnego. Ale trybuna³ zwraca uwagê
na to, ¿e jest to sztuczne usuwanie siê z pola kon-
troli Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka,
je¿eli siê tego typu manipulacji w prawie dokonu-
je. A tu mamy czysty, klasyczny wrêcz, przyk³ad
dokonania takiej manipulacji. Mo¿na siê spodzie-
waæ, z czym to siê spotka wtedy, kiedy jedna czy
druga sprawa trafi do Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka. Na pewno takie sprawy bêd¹
przegrane.

I jeszcze jedna kwestia. Proszê pañstwa,
niech nikt nie szermuje tutaj argumentacj¹, ¿e
rzekomo w innych pañstwach europejskich, na-
le¿¹cych do Unii Europejskiej, s¹ takie czy po-
dobne regulacje. Nawet je¿eli s¹, to trzeba pa-
miêtaæ, dlaczego. Dlatego, ¿e w tych pañstwach
rola s¹du administracyjnego jest ca³kiem inna
ni¿ rola naszego s¹du administracyjnego,
o czym zreszt¹ mówi³ przed chwil¹ pan senator
profesor Kieres. Nasz s¹d administracyjny spra-
wuje jedynie kontrolê w zakresie legalnoœci de-
cyzji administracyjnej, nie zaœ w zakresie jej
s³usznoœci, jej merytorycznoœci, dlatego ¿e nie
jest to s¹d faktu. On nie ustala faktów, nie mo¿e
przeprowadzaæ postêpowania dowodowego,
które mia³oby ustaliæ, czy stan faktyczny zosta³
prawid³owo zastosowany. Byæ mo¿e rzeczywi-
œcie takie rozwi¹zania mog¹ egzystowaæ w in-
nych pañstwach, tam, gdzie s¹dy administra-
cyjne s¹ s¹dami w pe³nym tego s³owa znaczeniu,
to znaczy badaj¹cymi nie tylko stan prawny, ale
i badaj¹cymi stan faktyczny, który ma stanowiæ
podstawê orzeczenia.

Dlatego ja z ca³ym przekonaniem jestem prze-
ciwko tej ustawie. Nie mo¿na przyjmowaæ ustawy,
która narusza podstawowe pryncypia naszego
prawa, naszej konstytucji, a tak¿e Europejskiej
Konwencji Praw Cz³owieka. Ja bêdê g³osowa³ za
odrzuceniem tej ustawy. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
ZapraszamterazpanasenatoraMarkaKonopkê.

Senator Marek Konopka:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Korzystaj¹c z udzia³u w naszej debacie przed-

stawicieli Komendy G³ównej Policji zwracam siê
do nich z proœb¹, w nawi¹zaniu do mojego g³osu
w dyskusji na temat pomiaru prêdkoœci na dro-
gach publicznych, o niezw³oczne pochylenie siê
nad problemem pomiaru prêdkoœci przez fun-
kcjonariuszy Policji na drogach wodnych. Dyna-
micznie rozwijaj¹cy siê przemys³ motorowodny
powoduje, ¿e skutery czy ³odzie motorowe rozwi-
jaj¹ prêdkoœæ powy¿ej 100 km/h. Jest to zjawisko
bardzo niebezpieczne dla wypoczywaj¹cych na
wielkich jeziorach mazurskich turystów.

W œwietle obecnego prawa, opinii Policji, a kon-
kretnie Biura Prewencji i Ruchu Drogowego w Ko-
mendzie G³ównej Policji stosowanie urz¹dzeñ do
pomiaru prêdkoœci uregulowane jest rozpo-
rz¹dzeniem ministra gospodarki pracy i polityki
spo³ecznej z 20 stycznia 2004 r. w sprawie wyma-
gañ metrologicznych, jakim powinny odpowiadaæ
przyrz¹dy do pomiaru prêdkoœci pojazdów w ru-
chu drogowym. Rozporz¹dzenie to nie uwzglêdnia
kwestii pomiaru prêdkoœci w ruchu wodnym.
Obecnie nie ma regulacji prawnych w przedmio-
cie wykonywania pomiarów prêdkoœci jednostek
p³ywaj¹cych. Na akwenach wodnych i drogach
wodnych Warmii i Mazur stosowane s¹ ju¿ ogra-
niczenia prêdkoœci, ale có¿ z tego, je¿eli Policja
Wodna i Stra¿ Leœna nie maj¹ narzêdzi do mierze-
nia prêdkoœci na wodzie.

Wobec tego apelujê o jak najszybsze uregulo-
wanie tych kwestii i wyposa¿enie funkcjonariuszy
w odpowiedni sprzêt pomiarowy, by zapobiec na-
rastaj¹cemu niebezpieczeñstwu na akwenach
wodnych i drogach wodnych. Dziêkujê serdecz-
nie, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Pan marsza³ek Zbigniew Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Koledzy bardzo szczegó³owo omówili w¹tpliwo-
œci dotycz¹ce konstytucyjnoœci ustawy, ja nato-
miast chcia³bym powróciæ do jednej kwestii, która
siê tutaj przewinê³a, a któr¹ ja uwa¿am za ca³ko-
wicie pryncypialn¹.

Proszê pañstwa, w tej chwili to jest przede
wszystkim kontrola ograniczeñ. Przecie¿ jad¹c
ka¿dy ka¿dego dnia napotyka ca³kowicie absur-
dalne zakazy i oznaczenia. Proszê pañstwa, to jest
po prostu kompletna inflacja prawa. Bo je¿eli wi-
dzisz, ¿e to nie ma znaczenia, ¿e jest to wynik
ca³kowicie arbitralnej decyzji, nie wiadomo zre-
szt¹ czyjej i nie wiadomo po co podjêtej, to prze-
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praszam bardzo, ale takiego prawa nie chce ci siê
szanowaæ. I muszê powiedzieæ, ¿e miêdzy innymi
tym to siê ró¿ni na Zachodzie, ¿e tam jednak zaka-
zy rzeczywiœcie maj¹ zwi¹zek z bezpieczeñstwem
ruchu, a nie z widzimisie lokalnej w³adzy czy ko-
goœ, kto na przyk³ad skoñczy³ budowaæ drogê i to
zostawi³. I muszê powiedzieæ, ¿e je¿eli nie zostanie
przeprowadzona a kontrola, to bêdzie to po prostu
bez sensu, bo inflacja przepisów bêdzie w dalszym
ci¹gu narasta³a.

Ja mam nadziejê… Mo¿e to by³oby najprostsze,
¿eby uruchomiæ komórkê, do której obywatele
mogliby po prostu pisaæ i wskazywaæ te wszystkie
absurdy, które codziennie napotykamy na dro-
gach, a s¹ tego gigantyczne iloœci. I to polecam
pañstwa uwadze. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Henryk WoŸniak.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
Zgoda, Panie Marsza³ku Romaszewski, tak, to

jest inflacja prawa. Ale bez prawa nie bêdzie dy-
scypliny spo³ecznej. Myœlê, ¿e pan doskonale to
wie i zdaje sobie z tego sprawê, zreszt¹ wszyscy
mamy tego œwiadomoœæ.

Dlaczego jest inny stan œwiadomoœci spo³ecz-
nej w krajach Europy Zachodniej? Ano dlatego, ¿e
tam w czasach oœwieconego absolutyzmu stano-
wiono prawo, ale i egzekwowano prawo, a u nas
stanowienie prawa by³o takie, jakie by³o, a egze-
kucji w praktyce nie by³o w ogóle.

Oczywiœcie jest pytanie, czy tego prawa, które
ogranicza swobody obywateli, nie jest za wiele. Ja
odpowiedzia³bym, kieruj¹c te s³owa do pana mar-
sza³ka Romaszewskiego, ¿e oczywiœcie tak, ja
Henryk WoŸniak, libera³ z natury, mówiê: tak. Ale
moje odczucie jest tu zupe³nie bez znaczenia. My
mówimy o sprawach publicznych, a nie o osobi-
stych odczuciach i nie o tym, czy ta regulacja bê-
dzie burzyæ moj¹ krew, tylko o tym, czy jest w sta-
nie uratowaæ mniej wiêcej tysi¹c istnieñ ludzkich
w roku. O tym dzisiaj mówimy.

Ja z wielkim szacunkiem pochylam siê nad
uwagami natury legislacyjnej, natury konstytu-
cyjnej. Ale projekt przechodzi³ uzgodnienia miê-
dzyresortowe, ustawa przechodzi³a równie¿
przez bardzo gêste sito naszego Biura Legisla-
cyjnego. Ja mam zaufanie do Biura Legislacyj-
nego i rozumiem, ¿e je¿eli Biuro Legislacyjne nie
stwierdza niekonstytucyjnoœci tej ustawy, to
tak jest.

Byæ mo¿e jest i tak, ¿e jest problem skonsulto-
wania tego projektu z Krajow¹ Rad¹ S¹downi-
ctwa. Byæ mo¿e. Ale w moim przekonaniu to jest
jeszcze do naprawienia. Jesteœmy w trakcie prac
legislacyjnych i je¿eli w toku postêpowania legis-
lacyjnego ten projekt by³by skonsultowany…
Przecie¿ jest oczywiste, ¿e Senat wniesie popraw-
ki, a jeœli je wniesie, to ustawa trafi do Sejmu i mo-
¿e byæ tam jeszcze procedowana kilka tygodni.
Wówczas bêdzie dostatecznie du¿o czasu na to, by
Krajowa Rada S¹downictwa zajê³a stanowisko
wobec tego projektu, by wyrazi³a opiniê, opiniê
niewi¹¿¹c¹, ale by j¹ wyrazi³a, tak by nie uchybiæ,
jeœli jest taka obawa, kompetencji Krajowej Rady
S¹downictwa.

Proszê pañstwa, jeœli chodzi o te wszystkie
uwagi, które odnosz¹ siê do aspektów technicz-
nych, ¿e na przyk³ad manometr mo¿e byæ bardziej
dok³adny albo niedok³adny, to trudno to komen-
towaæ. Gdy siê bada zawartoœæ alkoholu w wydy-
chanym powietrzu, to te¿ jest to urz¹dzenie, które
z jak¹œ dok³adnoœci¹ wskazuje ten sk³ad chemi-
czny wydychanego powietrza. To urz¹dzenie jest
homologowane, jest dopuszczone do u¿ytkowa-
nia itd. Tak samo i tutaj te urz¹dzenia bêd¹ mia³y
odpowiednie atesty, bêd¹ mia³y odpowiednie pa-
rametry techniczne, które zapewni¹ dok³adnoœæ
rejestracji, a póŸniej egzekucjê prawa w przypad-
ku jego naruszenia.

Ja bardzo siê cieszê, ¿e ten obszar spraw wy-
szed³by spod jurysdykcji s¹dów powszechnych
i trafi³by do s¹dów administracyjnych, które
w moim przekonaniu s¹ niedoci¹¿one w stosunku
do s¹dów powszechnych. By³oby to te¿ coœ, co by
wyrównywa³o to obci¹¿enie i sprawia³o, ¿e woje-
wódzkie s¹dy administracyjne dosta³yby nowy
obszar kompetencji. Oczywiœcie sta³oby siê Ÿle,
gdyby tylko w³aœciwoœæ s¹du warszawskiego mia-
³a tutaj zastosowanie, to by by³o niedobre. Ale ja
myœlê, ¿e ta kwestia te¿ zostanie wyjaœniona.

S¹dy powszechne s¹ przeci¹¿one. Ale byæ mo¿e
nie tylko z tego powodu procedowanie w tych
s¹dach trwa tyle, ile trwa. Przypomnê, ¿e w ubieg-
³ym tygodniu w s¹dzie apelacyjnym zakoñczone
zosta³o postêpowanie w g³oœnej sprawie wysypa-
nia zbo¿a na tory przez Andrzeja Leppera. Zdarze-
nie mia³o miejsce i akt oskar¿enia zosta³ sformu-
³owany i skierowany do s¹du w 2002 r. Proszê
pañstwa, w 2002 r., to nie jest pomy³ka. W takiej
sprawie, jak wysypanie zbo¿a na tory, akt zosta³
skierowany do s¹du w 2002 r., a bodaj w pi¹tek
czy w czwartek przed s¹dem apelacyjnym zakoñ-
czone zosta³o postêpowanie w tej sprawie. Proszê
pañstwa, i druga informacja powszechnie znana:
dwa dni temu rozpocz¹³ siê proces niejakiego Frit-
zla w Austrii, a dzisiaj ma byæ og³oszony wyrok
w tej sprawie. Porównajmy to: siedem lat postêpo-
wania przed s¹dem polskim, cztery dni postêpo-
wania przed s¹dem austriackim. Proszê pañstwa,
otwórzmy oczy. Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów…
Pan senator Piotr Zientarski, zapraszam.

Senator Piotr Zientarski:

Szanowna Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Wysoka Izbo!

Ja podzielam obawy, które wyg³osili tutaj moi
szanowni przedmówcy: pan profesor Kieres, pan
senator Piotrowicz, pan senator Cichoñ, równie¿
inni senatorowie widzieli czêœciowo ten problem.

No, jest spraw¹ oczywist¹, ¿e trudno zaprze-
czaæ tezie, ¿e prêdkoœæ czy przekraczanie prêdko-
œci wp³ywa na skutki wypadków drogowych, ma
bardzo istotne znaczenie. Ja wiele takich spraw
w ¿yciu przeprowadzi³em jako obroñca i wiem, ¿e
prêdkoœæ rzeczywiœcie, nawet czêsto bardziej ni¿
stan nietrzeŸwoœci, wp³ywa na skutki wypadków.
Ale oczywiœcie wszystko te¿ zale¿y, jak ju¿ by³a
o tym mowa, i od stanu dróg, i od stanu technicz-
nego samochodów, i od umiejêtnoœci kierowcy,
i do warunków atmosferycznych itd., itd. Ale to
nie jest przedmiotem w¹tpliwoœci.

Tu s¹ problemy prawne. Ja jestem cz³onkiem
Krajowej Rady S¹downictwa i uwa¿am, ¿e ten
problem, który zosta³ podniesiony przez pana
profesora Kieresa, ma decyduj¹ce znaczenie. No,
wkraczamy tutaj w kwestie, bym powiedzia³, or-
ganizacji, w³aœciwoœci rzeczowej s¹dów. Przecie¿
kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia
reguluje kwestie postêpowania przed s¹dami,
a zupe³nie inne przepisy dotycz¹ postêpowañ ad-
ministracyjnych.

Ja oczywiœcie, proszê pañstwa, uwa¿am – zre-
szt¹ s³yszymy, ¿e tocz¹ siê dyskusje – ¿e postêpo-
wania w sprawach o wykroczenia prowadzone
przed s¹dami grodzkimi s¹ prowadzone w ramach
niew³aœciwej procedury. Ta procedura powinna
ulec znacznemu uproszczeniu. Tu nie ma w¹tpli-
woœci. To wp³ynie na znaczne przyspieszenie tych
postêpowañ. Uwa¿am, ¿e ta teza nie jest sporna
i poszukiwania id¹ w tym kierunku. Mówi siê
o tak zwanym sêdzim pokoju, który za³atwia³by
sprawy szybko, ale w ramach postêpowania s¹do-
wego, podczas którego mo¿na by³oby przeprowa-
dzaæ postêpowania dowodowe trwaj¹ce krótko.
Rzeczywiœcie, przeci¹ganie postêpowañ, Panie
Senatorze, jeœli chodzi o to wysypanie zbo¿a, by³o
zwi¹zane przede wszystkim z kwesti¹ immunitetu
parlamentarnego, tak ¿e myœlê, ¿e to akurat nie
jest typowa sprawa. Bêdziemy dzisiaj mówiæ
o tym, ¿e widoczne s¹ problemy przewlek³oœci
trwania postêpowañ, i o tym, ¿e potrzebna jest
nad tym kontrola. Mamy to przecie¿ w dzisiejszym
porz¹dku obrad. Ale kwestia w³aœciwoœci s¹dów
ma tutaj bardzo istotne znaczenie. S¹downictwo

grodzkie, które dzia³a³oby na zasadach uprosz-
czonych, lecz w ramach postêpowania s¹dowego,
upora³oby siê, jak myœlê, ze spraw¹. Przenoszenie
spraw do s¹dów administracyjnych czy wojewó-
dzkich uwa¿am za zupe³nie chybiony pomys³.
Przecie¿ to s¹ zupe³nie… S¹dy grodzkie s¹ na
miejscu, a s¹dy wojewódzkie s¹ w miastach woje-
wódzkich. I uwa¿am za b³¹d, ¿e wydzia³y grodzkie
s¹ likwidowane. Myœlê, ¿e przyjdzie potrzeba
stworzenia, jak mówiê, innych s¹dów, byæ mo¿e
w³aœnie s¹dów pokoju. W ka¿dym razie trzeba to
za³atwiaæ sprawnie, ale w ramach s¹downictwa
powszechnego. W moim przekonaniu ta kwestia
ma charakter zasadniczy.

Oczywiœcie nie mo¿e byæ takich kar, o jakich
mówi³ tutaj pan senator Cichoñ, ¿e skutkiem
opóŸnienia, zamiast odsetek ustawowych, co jest
normaln¹ kwesti¹ – chocia¿ przy grzywnach odse-
tek nie ma, jest mo¿liwoœæ rozk³adania na raty,
jest te¿ mo¿liwoœæ ewentualnych umorzeñ, od-
pracowania – tu nagle ca³e sto procent… Jest to
przepis zupe³nie kuriozalny. Rzeczywiœcie tak
jest. A to tylko jeden z przyczynków do stwierdze-
nia, ¿e ta ustawa wymaga gruntownej poprawy.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Zapraszam senatora Witolda Idczaka.

Senator Witold Idczak:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja odnoszê wra¿enie, ¿e po raz kolejny mamy

do czynienia z pójœciem na skróty. Mamy do czy-
nienia z ustaw¹, która nie jest skonsultowana
z tymi gremiami, które merytorycznie s¹ do tego
najbardziej uprawnione. I generalnie czujemy du-
¿y niedosyt, ¿e nie jest to inicjatywa, która wycho-
dzi od osób, które w rz¹dzie czy w œrodowiskach
oko³orz¹dowych tymi kwestiami merytorycznie
siê zajmuj¹. By³aby wtedy wiêksza szansa na
szersz¹ perspektywê i daleki horyzont czasowy
w spojrzeniu na mo¿liwoœci techniczne, które s¹
ju¿ dzisiaj.

Proszê pañstwa, chcia³bym przypomnieæ, ¿e
¿yjemy w trzecim tysi¹cleciu. Koszty samocho-
dów i tych systemów, o których mówimy, s¹ na
tyle du¿e, ¿e mo¿na ju¿ próbowaæ szukaæ roz-
wi¹zañ na miarê czasów, w których ¿yjemy. I to
jest robione, bo in¿ynierowie… Ja jestem in¿y-
nierem, co prawda budownictwa, a wiêc w trochê
ciê¿szej materii, niemniej jednak interesujê siê
nowymi technologiami. Proszê pañstwa, pro-
blem nadmiernej prêdkoœci nie bierze siê z u³añ-
skiej natury Polaka, ale z tego, ¿e on po prostu
stara siê mieæ w miarê przyzwoit¹ prêdkoœæ œre-
dni¹ i szybko dojechaæ z miejsce na miejsce,
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a konkretnie: z jednego korka do drugiego. A wiêc
w du¿ej mierze to korki, proszê pañstwa, s¹ przy-
czyn¹ nadmiernej prêdkoœci, a nie tylko i wy³¹cz-
nie cechy charakterologiczne, które inicjatorzy
tej ustawy byæ mo¿e chcieliby Polakom przypi-
saæ. I, proszê pañstwa, jakie s¹ na to metody?
Okazuje siê, ¿e wed³ug badañ sieæ dróg, która ist-
nieje w Polsce, jest wystarczaj¹ca, a byæ mo¿e na-
wet przekraczaj¹ca potrzeby, wystarczy tylko
umiejêtnie roz³o¿yæ ruch drogowy na terenach
miast. Wymaga³oby to zamontowania prostych
czujników i odbiorników w samochodach, które
by pokazywa³y, jak gdzieœ dojechaæ objazdami.
To w prosty sposób wyœmienicie roz³adowa³oby
korki. Rozwi¹zania, o których mówiê, nie s¹
sprzed piêciu lat. To s¹ rozwi¹zania in¿ynierskie
sprzed lat piêtnastu, proszê pañstwa. Ich koszty,
przy dzisiejszych nawigacjach satelitarnych,
które wiêkszoœæ z pañstwa ma ju¿ w swoich tele-
fonach, naprawdê nie bêd¹ wiêksze od kosztów
tych systemów, o jakich mówimy. W ustawie je-
dnak próbujemy rozwi¹zaæ to w sposób, nazwij-
my to, drastyczny.

Ja bardzo cieszê siê z wypowiedzi jednego
z przedmówców, pana senatora WoŸniaka, mia-
nowicie, proszê pañstwa, z szybkoœci¹ stano-
wienia prawa jest coœ nie tak. Ale przypomnijmy
sobie statystyki. To przecie¿ wyraŸny sukces
rz¹dów Prawa i Sprawiedliwoœci, ¿e instytucja
s¹dów dwudziestoczterogodzinnych spowodo-
wa³a lêk tych Polaków, którzy s¹, powiedzmy, na
bakier z prawem b¹dŸ lubi¹ trunki, przed szyb-
kim egzekwowaniem prawa. Przychodzisz do
s¹du i nie ma sytuacji, ¿e ci¹gnie siê to jeden rok
czy dwa lata i nagle okazuje siê, ¿e nie doœæ, ¿e
nie by³eœ pijany, to w ogóle nie wiadomo, czy je-
cha³eœ tym samochodem, bo prawnicy s¹ w sta-
nie udowadniaæ ró¿ne rzeczy, tylko na drugi
dzieñ stajesz przed s¹dem, który móg³ wymie-
rzyæ karê. Chodzi w³aœnie o tê nieuchronnoœæ
i szybkoœæ. Dziœ, w œwietle systemu prawnego,
w³aœciwie te s¹dy dalej istniej¹, niestety, przez
rozwi¹zania wewnêtrzne powstaj¹ce od ponad
roku w Ministerstwie Sprawiedliwoœci prakty-
cznie umieraj¹ œmierci¹ naturaln¹. Byæ mo¿e
pojawi siê refleksja, ¿eby szukaæ rozwi¹zañ te-
chnologicznie rzeczywiœcie najlepszych i najno-
woczeœniejszych, które wcale nie przerastaj¹
mo¿liwoœci finansowych, bo koszt budowy sa-
mochodu i koszt budowy tego systemu napraw-
dê s¹ kosztami znacz¹cymi. Dziœ mówimy o ma-
³ych kostkach elektronicznych, proszê pañ-
stwa, mówimy o rozwi¹zaniach sprzed piêtna-
stu lat. A byæ mo¿e nale¿a³oby te¿ przy tej okazji
– to tak na marginesie, nie jestem prawnikiem –
przywróciæ pe³n¹ funkcjonalnoœæ tych szybkich
s¹dów, których sukcesy by³y ewidentne. Dziê-
kujê uprzejmie. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ

g³os w dyskusji? Nie widzê chêtnych.
Dziêkujê zatem.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e zosta³y z³o¿one wnioski o charak-

terze legislacyjnym. Zosta³y one z³o¿one w trakcie
przemówieñ oraz na piœmie. Takie wnioski z³o¿yli
pañstwo senatorowie: Tadeusz Gruszka, Piotr
Andrzejewski – sami panowie – Bohdan Paszkow-
ski, Stanis³aw Piotrowicz i Zbigniew Cichoñ.

W zwi¹zku z tym, ¿e zg³oszono wnioski o cha-
rakterze legislacyjnym, proszê uprzejmie Komisjê
Gospodarki Narodowej, Komisjê Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisjê Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej o usto-
sunkowanie siê do przedstawionych wniosków
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

Informujê pañstwa, ¿e g³osowanie w sprawie
rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu.

Szanowni Pañstwo Senatorowie, za minutê bê-
dzie godzina 14.00. Zarz¹dzam przerwê do godzi-
ny 14.10. Potem bêd¹ g³osowania.

Proszê o komunikaty.

Senator Sekretarz
Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê.
W imieniu przewodnicz¹cego Komisji Regula-

minowej informujê, ¿e posiedzenie Komisji Regu-
laminowej, Etyki i Spraw Senatorskich odbêdzie
siê zaraz po og³oszeniu przerwy w sali nr 217. Te-
mat: przygotowanie projektu uchwa³y Senatu
w sprawie zmiany w sk³adach komisji senackich,
przygotowanie projektu uchwa³y w sprawie odwo-
³ania przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Na-
rodowej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o obecnoœæ na sali o godzinie 14.10. Bê-
d¹ g³osowania w sprawie komisji senackich, czyli
dotycz¹ce odwo³ania przewodnicz¹cego i zmiany
sk³adu komisji. Proszê pamiêtaæ: godzina 14.10.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 59
do godziny 14 minut 14)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Panie iPanowieSenatorowie,wznawiamobrady.
Proszê senatorów sekretarzy – jeden senator

sekretarz jest, drugi biegnie – o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.
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Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porz¹dku obrad: zmiany w sk³adzie komisji
senackich.

Przypominam, ¿e wnioski Komisji Regulami-
nowej, Etyki i Spraw Senatorskich zawarte s¹
w drukach nr 493 i 494.

Proszê sprawozdawcê Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich, senatora Piotra Zien-
tarskiego, o przedstawienie wniosków komisji.

Senator Piotr Zientarski:

Pani Marsza³ek, pozwolê sobie z³o¿yæ wniosek
o uzupe³nienie porz¹dku obrad, to jest tego pun-
ktu o zmianê zwi¹zan¹ z zarekomendowaniem
pana senatora Wyrowiñskiego do Komisji Gospo-
darki Narodowej…

(G³osy z sali: To ju¿ mamy, to mamy.)
Proszê?
(G³osy z sali: Mamy, mamy.)
Oba te wnioski.
(G³os z sali: Coœ ci siê pomyli³o.)
Dobrze. Czyli to bêdzie, tak?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Znaczy, bêdzie g³osowanie.
(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Ale sprawozdanie mu-

si byæ pierwsze.)
(Rozmowy na sali)
(G³osy z sali: Do komisji, do komisji.)
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê teraz o przedstawienie obu

wniosków, Panie Senatorze, z druku nr 493 i 494.
Zapraszam pana senatora Zientarskiego i proszê
o przedstawienie obu wniosków.

Senator Piotr Zientarski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich wnoszê o przyjêcie uchwa³y
nastêpuj¹cej treœci.

Art. 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej odwo³uje
pana senatora Stanis³awa Gogacza z Komisji Zdro-
wia, senatora Piotra Zientarskiego z Komisji Spraw
Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹.

Art. 2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wybiera
senatora Stanis³awa Gogacza do Komisji Ustawo-
dawczej, senatora Piotra Zientarskiego do Komi-
sji Ustawodawczej.

I druk nr 494: Senat Rzeczypospolitej Polskiej
odwo³uje senatora Jana Wyrowiñskiego z Komisji

Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz wybiera se-
natora Jana Wyrowiñskiego do Komisji Gospo-
darki Narodowej.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê senatorowi sprawozdawcy.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów zechcia³by za-

braæ g³os z w tej sprawie? Nikt.
Przystêpujemy wiêc do g³osowania nad przed-

stawionym przez Komisjê Regulaminow¹, Etyki
i Spraw Senatorskich projektem uchwa³y w spra-
wie zmian w sk³adzie komisji senackich, zawar-
tym w druku nr 493.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 Regulaminu Senatu
g³osowania odbywaj¹ siê przy u¿yciu aparatury
elektronicznej i polegaj¹ na naciœniêciu przy-
cisku.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie

dzia³a.)
(G³os z sali: Dzia³a.)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie

dzia³a.)
Dobrze, dzia³a. Jeœli komuœ nie dzia³a, to zna-

czy, ¿e Ÿle w³o¿y³ kartê.
Kto z pañstwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Bardzo dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 75 obecnych senatorów 74 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 1)
Dziêkujê bardzo.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie zmian w sk³adzie
komisji senackich.

Teraz przystêpujemy do g³osowania nad przed-
stawionym przez Komisjê Regulaminow¹, Etyki
i Spraw Senatorskich projektem uchwa³y w spra-
wie zmian w sk³adzie komisji senackich, zawar-
tym w druku nr 494.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki. Dziêkujê bardzo.
Na 76 obecnych senatorów 74 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 2)
Dziêkujê bardzo.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie zmian w sk³adzie
komisji senackich.

Panie i Panowie Senatorowie, przystêpujemy
do rozpatrzenia punktu trzeciego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o przygotowaniu fina³owego turnieju
Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej UEFA Eu-
ro 2012.

29. posiedzenie Senatu w dniu 18 marca 2009 r.
Zmiany w sk³adzie komisji senackich 57

(wicemarsza³ek K. Bochenek)



Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 472,
a sprawozdania komisji w drukach nr 472A
i 472B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, senatora Stanis³awa Bisztygê, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Szanowna Pani
Marsza³ek…)

(Rozmowy na sali)
Przepraszam, Panie Senatorze.
Jeszcze chwila na opuszczenie sali przez tych,

którzy nie s¹ zainteresowani tematem. Chodzi
o to, ¿eby pozwoliæ wyg³osiæ panu senatorowi
sprawozdanie. Panowie senatorowie, jeœli ktoœ
pragnie opuœciæ salê, proszê to uczyniæ.

A teraz jeszcze raz bardzo proszê pana senatora
Stanis³awa Bisztygê o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ stanowisko Komisji

Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o przygotowaniu fina³owego turnieju
Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej Euro 2012 –
druk senacki nr 472.

Komisja Gospodarki Narodowej w dniu 3 mar-
ca pozytywnie zaopiniowa³a przedmiotow¹ usta-
wê, przyjmuj¹c dwie poprawki zasugerowane
przez Biuro Legislacyjne.

Projekt ten wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
wszystkich œrodowisk zajmuj¹cych siê przygoto-
waniem Euro 2012. Podstawowym celem noweli-
zacji jest umo¿liwienie prywatnym inwestorom
realizacji inwestycji zakwalifikowanych jako
przedsiêwziêcia Euro 2012. Ustawodawca zak³a-
da, ¿e przedsiêwziêcia Euro 2012, które nie s¹ in-
westycjami celu publicznego, bêdzie mo¿na reali-
zowaæ z udzia³em inwestorów prywatnych w try-
bie specustawy i na zasadach ogólnych okreœlo-
nych w innych przepisach.

Istotne zmiany, na które chcia³bym zwróciæ
uwagê Wysokiej Izby, proponowane w noweli, to:
rezygnacja z koniecznoœci uzyskiwania zgody mi-
nistra sportu na nierozwi¹zywanie spó³ek celo-
wych utworzonych przez podmioty wskazane
w art. 7 ust. 6; wprowadzenie podzia³u kompeten-
cyjnego miêdzy spó³kami celowymi przygotowu-
j¹cymi lub wykonuj¹cymi przedsiêwziêcia Euro
2012 a spó³kami koordynuj¹cymi i kontroluj¹cy-
mi te przedsiêwziêcia; wskazanie na samorz¹d
województwa œl¹skiego, a nie jak dotychczas na
miasto Chorzów, jako na podmiot mog¹cy two-
rzyæ spó³ki celowe na zasadach ogólnych okreœlo-
nych w nowelizowanej ustawie, a tak¿e ogranicze-
nie mo¿liwoœci finansowania ze œrodków wskaza-
nych w art. 2 ust. 1 wy³¹cznie do projektowania,

budowy, przebudowy lub remontu stadionów i in-
nych obiektów budowlanych na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej, niezbêdnych do przeprowa-
dzenia turnieju.

Je¿eli przyj¹æ za³o¿enie, ¿e Euro 2012 ma byæ
wielkim sukcesem Polski i miast organizatorów,
nale¿y zrobiæ wszystko, aby od strony ustawo-
dawczej, legislacyjnej, daæ do tego wszelkie pod-
stawy. Dlatego te¿ gor¹co rekomenduje Wysokiej
Izbie w imieniu Komisji Gospodarki Narodowej
przyjêcie przedstawionego projektu ustawy we-
d³ug druku nr 474 wraz z poprawkami Komisji
Gospodarki Narodowej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
To by³o sprawozdanie Komisji Gospodarki Na-

rodowej.
A teraz pani senator Jadwiga Rotnicka przed-

stawi sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej.

Zapraszam pani¹ senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego

i Administracji Pañstwowej przedstawiam spra-
wozdanie dotycz¹ce zmiany ustawy o przygoto-
waniu fina³owego turnieju Mistrzostw Europy
w Pi³ce No¿nej UEFA Euro 2012. Posiedzenie ko-
misji odby³o siê 3 marca bie¿¹cego roku. Sprawo-
zdanie zamieszczone jest w druku nr 472B.

Nie chcê omawiaæ szczegó³owo celów, które leg-
³y u podstaw noweli, bo w zasadzie przedstawi³ je
kolega Bisztyga. Ja wspomnê tylko, ¿e na posie-
dzeniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej zaproponowano osiem
poprawek, które s¹ zawarte w druku nr 472B.

Przyk³adowo, poprawka druga zmierza do za-
chowania w ustawie spójnoœci terminologicznej.

Poprawka pierwsza uœciœla przepis, wskazuj¹c
katalog podmiotów objêtych tym przepisem.

Taka poprawka, na któr¹ trzeba by³o zwróciæ
uwagê i nad któr¹ dyskutowa³a komisja samorz¹du
terytorialnego, dotyczy sposobu delegowania sk³a-
du rady nadzorczej spó³ki celowej, wprowadzaj¹c
zarz¹d województwa jako podmiot deleguj¹cy
w miejsce marsza³ka. W zwi¹zku z tym komisja sa-
morz¹du zaproponowa³a dwie poprawki, które siê
z sob¹ ³¹cz¹. Poprawka trzecia mówi o tym, ¿e
w art. 1 w pkcie 4 w zdaniu wstêpnym po wyrazach
„art. 9” dodaje siê dwukropek i wprowadza siê ust. 4
w brzmieniu: „W sk³ad rady nadzorczej spó³ki celo-
wej utworzonej przez miasto wymienione w art. 7
ust. 6 wchodzi osoba zg³oszona przez zarz¹d woje-
wództwa, osoba zg³oszona przez wojewodê i trzy
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osoby zg³oszone przez prezydenta miasta”. Pocho-
dn¹ tego jest pozostawienie dotychczas delegowa-
nych osób do spó³ek, aby zapewniæ ci¹g³oœæ fun-
kcjonowania rady nadzorczej. Dotyczy to g³ównie
miasta Chorzowa, czyli województwa œl¹skiego. Ko-
misja zaproponowa³a zapis: po art. 1 dodaje siê
art. 1a w brzmieniu: „Cz³onek rady nadzorczej spó-
³ki celowej utworzonej przez miasto wymienione
w art. 7 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, zg³oszony
przez marsza³ka województwa, pe³ni swoj¹ funkcjê
do dnia powo³ania w sk³ad rady nadzorczej osoby
zg³oszonej przez zarz¹d województwa”. To jest taka
zmiana, która ma po prostu zapewniæ poprawnoœæ
funkcjonowania rad nadzorczych.

Wynik g³osowania na posiedzeniu komisji: 7
senatorów za, 2 wstrzyma³o siê od g³osu, nikt nie
by³ przeciw.

Komisja samorz¹du rekomenduje przyjêcie
ustawy wraz wniesionymi przez siebie poprawka-
mi. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Pañstwo senatorowie wiedz¹, ¿e teraz mog¹ za-

dawaæ pytania trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê.
Pan senator Kieres, potem pan senator Wit-

tbrodt.
Proszê, senator Leon Kieres. Do kogo kieruje

pan pytanie?
(Senator Leon Kieres: Do pani senator.)
Do pani Jadwigi Rotnickiej – proszê pani¹ se-

nator o odpowiedŸ.

Senator Leon Kieres:

Do obydwojga pañstwa. To jest proste pytanie,
które zadajêprzy takichokazjachsprawozdawcom.

Na ostatnim posiedzeniu Senatu nowelizowaliœ-
my prawo budowlane. Ja tê kwestiê ju¿ podnosi-
³em w odniesieniu do innej ustawy. Oczywiœcie ta
ustawa nie mo¿e uwzglêdniaæ tej nowelizacji, bo
ona jeszcze nie przesz³a przez Sejm itd., czyli nowe-
lizujemy prawo budowlane w œwietle aktualnego
stanu prawnego, wiedz¹c, ¿e za miesi¹c ulegnie
ono fundamentalnym zmianom. Czy ta kwestia
by³a rozpatrywana na posiedzeniu komisji?

Senator Jadwiga Rotnicka:

Odpowiem szczerze: nie by³a przedmiotem dys-
kusji.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I pan senator Edmund Wittbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziêkujê bardzo.
Ja mam pytanie do pani senator Rotnickiej.

Jest tak, ¿e powodzenie Euro 2012 bêdzie zale¿a³o
nie tylko od tego, co siê dzieje w miastach, ale rów-
nie¿ w otoczeniu, bo du¿a czêœæ zasobów hotelo-
wych, drogowych, rozrywkowych itd. znajduje siê
nie na terenie miast, a na terenie województw.
I tutaj jest wyj¹tek: w ustawie jest wymienione
województwo œl¹skie, a nie ma innych woje-
wództw, gdzie s¹ miasta organizatorzy. Czy komi-
sja zastanawia³a siê nad tym, ¿eby w³¹czyæ w to
ca³e województwa, tak jak województwo œl¹skie,
i te uprawnienia przypisaæ te¿ województwom?

Senator Jadwiga Rotnicka:

Komisja samorz¹du terytorialnego na ten te-
mat nie dyskutowa³a. Ja zwróci³am uwagê na to,
i¿ wydaje mi siê to niezbyt poprawne z tego wzglê-
du, ¿e nierównomiernie traktuje siê podmioty:
z jednej strony s¹ miasta, z drugiej strony jest wo-
jewództwo œl¹skie. Wówczas pozyska³am tak¿e
informacje ju¿ spoza komisji, ¿e sprawa dotyczy
w³asnoœci gruntu, na którym zlokalizowany jest
stadion chorzowski.

(Senator Edmund Wittbrodt: Œl¹ski.)
Tak, œl¹ski. Tutaj w³aœcicielem gruntu,

a w zwi¹zku z tym i podmiotem tworz¹cym spó³kê
celow¹ by³oby województwo œl¹skie. O innych nie
rozmawiamy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Andrzej Szewiñski, proszê.

Senator Andrzej Szewiñski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mam pytanie do senatora Bisztygi. Czy przed-

miotowe zmiany z nowelizacji ustawy o zmianie
ustawy o przygotowaniu fina³owego turnieju Mi-
strzostw Europy w Pi³ce No¿nej UEFA Euro 2012
mog¹ wp³yn¹æ na zwiêkszenie kosztów bud¿etu
Skarbu Pañstwa czy te¿ kosztów bud¿etów jedno-
stek samorz¹dów terytorialnych, których dotyczy
ta nowela?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Senatorze, wydaje siê, ¿e nie bêdzie to
mia³o wiêkszego wp³ywu na bud¿ety samo-
rz¹dów. A jeœli nawet pojawi¹ siê jakieœ kwestie
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zwi¹zane z wydatkami… Samorz¹dy by³y g³ó-
wnym orêdownikiem tych zmian, które wprowa-
dzono, zatem zak³adam, ¿e przewiduj¹ ewentual-
ne wydatki. To, co jest najistotniejsze, to mo¿li-
woœæ nowego Ÿród³a finansowania. Do tej pory
przedsiêwziêcia zwi¹zane z Euro mog³y byæ finan-
sowane albo z funduszy unijnych, albo z bud¿etu
pañstwa, albo dziêki samorz¹dom, a teraz dopu-
szczamy mo¿liwoœæ partnerstwa publiczno-pry-
watnego. I to jest ta istotna zmiana – udzia³ kapi-
ta³u finansowego, kapita³u prywatnego w tym
segmencie, który jest tam wyraŸnie oznaczony.

I jeszcze jedno, poniewa¿ to pytanie nawi¹zuje
trochê do pytania pana profesora Kieresa. Ja, Pa-
nie Profesorze, by³em w Komisji Gospodarki Na-
rodowej jednym z tych, którzy zg³aszali okreœlone
poprawki i bardzo uwa¿nie œledzi³em prawo bu-
dowlane. To, co wysz³o z Senatu, na pewno jest
niedoskona³e i pewnie jeszcze du¿o rzeczy trzeba
bêdzie tam zmieniæ, ale ja tu nie widzê kolizji, te
sprawy siê nie nak³adaj¹. Jednak uwaga jest s³u-
szna – trzeba po prostu mieæ œwiadomoœæ, ¿e gdy-
byœmy zmienili coœ drastycznie w prawie budow-
lanym, to prze³o¿y siê to na inwestycje zwi¹zane
z Euro 2012.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Antoni Piechniczek.

Senator Antoni Piechniczek:

Organizacja Euro 2012 wi¹¿e siê z du¿ymi ko-
sztami organizacyjnymi, inwestycyjnymi itd., itd.
Chcia³bym zapytaæ, jak strona rz¹dowa dzia³a
w tym kierunku, aby jak najszybciej dokonaæ wy-
boru czterech miast organizatorów czy te¿ po-
twierdziæ, ¿e szeœæ miast zajmuje siê organizacj¹
Euro 2012. Bo je¿eli ktoœ ma œwiadomoœæ, ¿e nie
bêdzie organizatorem, to oczywiœcie pewnych in-
westycji mo¿e nie podejmowaæ i nie musi wyda-
waæ w³asnych i nie tylko w³asnych pieniêdzy. To
jest jedna sprawa, jedno pytanie.

Drugie pytanie dotyczy tego, jak strona rz¹do-
wa widzi zabezpieczenie tego, aby te wszystkie in-
westycje by³y, delikatnie mówi¹c, inwestycjami
propolskimi. Do czego zmierzam? Do tego, ¿e
mo¿na tak wybudowaæ stadion: zleciæ wykonanie
projektu Niemcom, wykonanie ca³oœci Niemcom
itd., itd., a oni zrobi¹ to na zasadzie klocków lego,
przywioz¹ wszystkie segmenty stadionu i oczywi-
œcie w terminie go wybuduj¹, maj¹c tutaj olbrzy-
mie doœwiadczenie wynik³e z organizacji wczeœ-
niejszych mistrzostw œwiata. Zastanawia mnie,
jakie wystêpuje tu, na tak szerokim froncie inwe-
stycyjnym, zabezpieczenie polskich interesów.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Senatorze, pytanie, które pan sformu³o-
wa³, jest bardziej skierowane do przedstawiciela
rz¹du. Jest przedstawiciel ministra sportu, wiêc
ewentualnie bym go poprosi³ o odpowiedŸ. Ale po-
dzielam niepokój w tych dwóch kwestiach.

Codopierwszej, czyli jeœli chodzi oorganizatorów
miast, to powinno to byæ rozstrzygniête. Ja sam jes-
tem przedstawicielem i mieszkañcem miasta, które
ubiega siê o organizacjê Euro, czyli Krakowa, i po-
dzielam pogl¹d, ¿e im wczeœniej zapadnie decyzja,
tym lepiej dla sprawy. Myœlê równie¿, ¿e nawet jeœli
zostan¹ poniesione okreœlone wydatki, to ta noweli-
zacja ustawy mówi o podmiotach, które maj¹ póŸ-
niej to u¿ytkowaæ i zagospodarowaæ, a wiêc nie bê-
dzie to pieni¹dz, który… No, nie bêdzie to para, któ-
ra pójdzie w gwizdek, mówi¹c jêzykiem potocznym.
Na pewno by³oby dobrze to rozstrzygn¹æ.

Teraz kwestia budowy. To œrodowisko, z którym
od lat jestem zwi¹zany, œrodowisko budowlane,
ogromne jest zaniepokojone takim stawianiem
sprawy i sytuacj¹, ¿e polskie stadiony bêd¹ budo-
waæ firmy zagraniczne. My trochê wracamy do pew-
nych kwestii poruszanych w innych gremiach. My
nie mo¿emy byæ generalnymi wykonawcami budów
na przyk³ad w Niemczech, a firmy niemieckie mog¹
byæ generalnymi wykonawcami inwestycji takich,
jak w³aœnie te zwi¹zane z Euro. Ale s¹ pewne inne
przepisy – chodzi o ustawê o zamówieniach publicz-
nych, równoœæ tych podmiotów i to, co wynika z na-
szego cz³onkostwa w Unii – które ten protekcjonizm
eliminuj¹, nawet doœæ mocno go eliminuj¹. Jak mó-
wi³em, bardzo bym prosi³, ¿eby przedstawiciel mini-
stra rozwin¹³ odpowiedŸ na to pytanie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy s¹ pytania?
Bardzo proszê, senator Andrzej Szewiñski.

Senator Andrzej Szewiñski:

Dziêkujê.
Ja mam pytanie skierowane do sprawozdawcy,

który posiada odpowiedni¹ wiedzê. Czy zadania
zakwalifikowane do tak zwanych zadañ celowych,
czyli cele publiczne oraz inwestycje celu publicz-
nego, mog¹ byæ realizowane w formie partnerstwa
publiczno-prywatnego i finansowane w trybie
partnerstwa publiczno-prywatnego? Czy te zada-
nia mog¹ realizowaæ inne podmioty ni¿ organy ad-
ministracji rz¹dowej, jednostek samorz¹du tery-
torialnego i spó³ki celowe? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Kto posiada odpowiedni¹ wiedzê? Mo¿ecie pañ-
stwo chórem odpowiedzieæ.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Myœlê, ¿e pan minister odpowie. Ja s¹dzê, ¿e to
trzeba ka¿dorazowo rozpatrywaæ, ka¿dy taki
przypadek. W zasadzie nie mog¹…

(G³os z sali: Ale mog¹.)
…ale mog¹, tak. Taka jest lapidarna odpo-

wiedŸ. Ale tutaj byœmy bardzo prosili pana mini-
stra. Uwaga jest o tyle zasadna, ¿e powinien byæ
szczegó³owy wykaz przedsiêwziêæ, które musz¹
byæ realizowane w partnerstwie publiczno-pry-
watnym. I dopóki takiego wykazu nie bêdzie, roz-
pisuj¹cego jakby partyturê tych dzia³añ, w któ-
rych mo¿e uczestniczyæ prywatny biznes i pry-
watny kapita³, oraz okreœlaj¹cego, w których nie
mo¿e uczestniczyæ, to interpretacja mo¿e byæ
bardzo szeroka. Ale ja s¹dzê, ¿e to siê jeszcze na
pewno uka¿e czy to w formie przepisów wyko-
nawczych, czy pewnych rozporz¹dzeñ, czy in-
nych dokumentów.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Jeszcze pytanie? Do którego z senatorów?

Senator Leon Kieres:

Jeœli móg³bym zaj¹æ stanowisko w tej sprawie
w formie pytañ…

Panie Senatorze, rzeczywiœcie podzielam po-
gl¹d, ¿e, tak jak mówi ustawa w art. 2, przygoto-
wanie i wykonywanie przedsiêwziêæ finansuje siê
w szczególnoœci – i generalnie – ze œrodków publi-
cznych bud¿etu pañstwa, jednostek samorz¹du
terytorialnego, Unii Europejskiej. Ale dodajemy
w³aœnie ust. 1a: tak¿e ze œrodków innych ni¿ wy-
mienione w ust. 1, przez podmioty niefunkcjonu-
j¹ce w oparciu o regulacje niniejszej ustawy. St¹d
te¿, jak by tu pana zapytaæ… Mam nadziejê, ¿e
pan siê zgodzi ze mn¹, i¿ s³usznie pan powiedzia³:
mog¹ i nie mog¹.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Tak, proszê… Ale nie kiwamy tylko g³owami, bo
tego nie odnotujemy w stenogramie.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Tak, Panie Profesorze, powinno siê to interpre-
towaæ tak, jak pan powiedzia³.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Wiêcej pytañ nie ma.
Dziêkujê pañstwu senatorom sprawozdawcom.
Projekt tej ustawy jest wniesiony przez pos³ów.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
sportu i turystyki. Jest z nami pan minister Adam
Giersz, sekretarz stanu.

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

Proszê uprzejmie.
Sygnalizuje pan minister, ¿e bêdzie mówi³ krót-

ko, jak rozumiem.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Tury-

styki Adam Giersz: Bardzo krótko.)
Bardzo krótko. Zobaczymy, co to znaczy „bar-

dzo krótko”, zdaniem ministra sportu.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Adam Giersz:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoki Senacie!
Rz¹d popiera poselski projekt ustawy i popraw-

ki zg³oszone przez Wysoki Senat. Ta nowelizacja
wprowadza zmiany, które usprawni¹ proces za-
rz¹dzania projektem Euro 2012. Zmiany w tej no-
welizacji s¹ korzystne przede wszystkim dla
miast, które organizuj¹ Euro 2012. Chodzi mi
o zapis, ¿e spó³ki celowe powo³ywane przez samo-
rz¹dy gminne, a tak¿e samorz¹d województwa
œl¹skiego, bêd¹ mog³y dzia³aæ nie tylko w imieniu
i na rzecz tych jednostek samorz¹du, które je po-
wo³a³y, ale równie¿ we w³asnym imieniu, czyli bê-
d¹ mog³y zaci¹gaæ zobowi¹zania we w³asnym
imieniu, odci¹¿yæ zad³u¿enie tych gmin. Ustawa
dookreœla tak¿e kompetencje spó³ki koordynu-
j¹cej przedsiêwziêcia Euro, czyli PL.2012. I tu jest
istotna poprawka Senatu, która doprecyzowuje
kompetencje kontrolne spó³ki PL.2012, odnosz¹c
je tylko do przedsiêwziêæ Euro, a nie do ca³ej dzia-
³alnoœci spó³ek samorz¹dowych, co by³oby sprze-
czne z zasadami ustrojowymi. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Rzeczywiœcie krótkie by³o to wyst¹pienie pana
ministra. Dziêkujê bardzo.

Czy pañstwo maj¹ pytania do pana ministra?
Ju¿ widzê las r¹k. Zaczynamy od pana senatora
Leona Kieresa.

(Senator Leon Kieres: Ja mam bardzo praktycz-
ne pytanie.)

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Leon Kieres:

Taka kwestia, Panie Ministrze. Chodzi o now¹
wersjê art. 26. Ja j¹ w pe³ni popieram, ale
chcia³bym pana ministra zapytaæ o nastêpuj¹c¹
sprawê. W ust. 2 piszemy, ¿e spó³ka celowa na-
bywa nieruchomoœci dla celów realizacji przed-
siêwziêæ Euro 2012 w imieniu i na rzecz tego pod-
miotu, czyli tych miast, lub w imieniu i na rzecz
spó³ki. Ale tu jest funktor „lub”, a nie „albo”. To
oznacza, ¿e mog¹ wyst¹piæ trzy sytuacje, Panie
Ministrze – pytanie, czy taka by³a wasza intencja
– mianowicie spó³ka celowa nabywa nierucho-
moœci na rzecz miasta, na przyk³ad mojego Wroc-
³awia, na swoj¹ rzecz albo ta nieruchomoœæ staje
siê wspó³w³asnoœci¹, spó³ka nabywa j¹ na rzecz
miasta i swoj¹. Czy tê trzeci¹ mo¿liwoœæ te¿ brali-
œcie pod uwagê, czy nie? Bo jeœli nie, to s³owo
„lub” musi byæ zast¹pione s³owem „albo”.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Adam Giersz:

Myœlê, ¿e braliœmy pod uwagê tak¹ mo¿liwoœæ.
(Senator Leon Kieres: Wspó³w³asnoœæ.)
Generalnie idea by³a taka, ¿eby daæ szerokie

mo¿liwoœci w tym zakresie i nie ograniczaæ tych
spó³ek, jeœli chodzi o tê dzia³alnoœæ.

(Senator Leon Kieres: Czyli spó³ka celowa mo¿e
nabywaæ nieruchomoœci na swoj¹ rzecz i na rzecz
miasta).

Tak.
(Senator Leon Kieres: Dobrze. Uspokoi³em siê.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê pana senatora Andrzeja Persona.

Senator Andrzej Person:

Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, znana jest powszechnie pana

wiedza na temat pi³ki no¿nej, a na pewno nieda-
wne starcia miêdzy ministerstwem a Polskim
Zwi¹zkiem Pi³ki No¿nej utrwali³y panu tê wiedzê
i wzbogaci³y j¹. Chcia³bym, jeœli mo¿na, tak¿e
w imieniu moich kolegów, zadaæ pytanie takie
nieco szersze, ogólniejszej natury.

Proszê przedstawiæ ca³y obraz Euro 2012, to
znaczy, jaki jest w czasie przygotowañ i samych
mistrzostw zakres kompetencji poszczególnych
organizacji, czyli ministerstwa sportu, Polskiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, UEFA, g³oœnej i wystêpu-
j¹cej czêsto w mediach prê¿nej spó³ki PL.2012,
a wreszcie spó³ek celowych prywatnych. Czy ich
kompetencje siê zazêbiaj¹? Jak te organizacje
z sob¹ wspó³pracuj¹? Kto czym siê zajmuje? Je¿e-

li Pani Marsza³ek pozwoli… Myœlê, ¿e te informa-
cje s¹ nam potrzebne, a nie wszystkim s¹ znane.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Momencik, Panie Ministrze.
To teraz mówi siê dwadzieœcia dwanaœcie, a nie

dwa tysi¹ce dwanaœcie? (Weso³oœæ na sali)

Senator Andrzej Person:

Znam ogromne zami³owanie pani marsza³ek,
ekscelencji, do jêzyka polskiego, a przede wszyst-
kim jej gigantyczn¹ wiedzê o nim, ale myœlê, ¿e
przyjmie pani ten fatalny b³¹d jêzykowy jako no-
w¹ jakoœæ i bêdziemy u¿ywali tego wyra¿enia
„dwadzieœcia dwanaœcie”, choæ rzeczywiœcie po-
prawniej by³oby „dwa tysi¹ce dwanaœcie”. Czêsto
s³yszymy te¿ „w dwutysiêcznym dwunastym”, ale
to potwornie brzmi.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: To za-
pomnijmy, wymazujemy ze stenogramu.)

Zapomnijmy, dwadzieœcia dwanaœcie… Pozwo-
li pani marsza³ek…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dwadzieœcia dwanaœcie. Ja zostanê…
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Adam Giersz:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator pyta³ o relacje miêdzy podmiotami,

miêdzy ministrem, PZPN, UEFA w procesie przy-
gotowañ Euro 2012. Partnerem dla UEFA jest
przede wszystkim Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej, to
znaczy, UEFA powierzy³a organizacjê Euro 2012
Polskiemu Zwi¹zkowi Pi³ki No¿nej, zaœ rz¹d polski
udzieli³ gwarancji na zrealizowanie tego projektu.
Te gwarancje dotycz¹ przygotowania infrastruk-
tury, zachowania praw intelektualnych, mo¿liwo-
œci swobodnego przekraczania granicy, pewnych
zwolnieñ podatkowych dla UEFA w trakcie orga-
nizacji mistrzostw. Minister, podejmuj¹c dzia³a-
nia w celu realizacji tych gwarancji rz¹dowych,
powo³a³ spó³kê PL.2012, która koordynuje ca³y
proces przygotowañ i generalnie jej kompeten-
cjom podlegaj¹ zadania objête gwarancjami pañ-
stwa oraz zadania, które pañstwo realizuje.
UEFA, która bêdzie operacyjnie organizowa³a Eu-
ro 2012, powo³uje osobn¹ spó³kê i tworzy lokalne
komitety organizacyjne na Ukrainie i w Polsce,
zaœ PZPN tworzy w³asn¹ spó³kê, która zajmie siê
czêœci¹ zadañ zwi¹zanych z przeprowadzeniem
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samego turnieju. Czyli najogólniej mo¿na powie-
dzieæ, ¿e wszystkie kwestie zwi¹zane z infrastruk-
tur¹ znajduj¹ siê po stronie ministra i koordynuje
je spó³ka PL.2012, a wiêkszoœæ spraw zwi¹zanych
z przeprowadzeniem samego turnieju bêdzie pro-
wadzi³a spó³ka stworzona przez PZPN.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz pan senator Andrzej Szewiñski, potem
senatorowie Wittbrodt i Bisztyga.

Senator Andrzej Szewiñski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mam nastêpuj¹ce pytanie do pana ministra:

jak przedstawiciele UEFA w ostatnim raporcie
ocenili stan przygotowañ Polski do organizacji mi-
strzostw Europy, a tak¿e sposób zarz¹dzania tym
projektem? To jest pierwsze pytanie.

A drugie: w jakim trybie zadania o charakterze
inwestycyjnym s¹ kwalifikowane do wykazu
przedsiêwziêæ celowych, w których realizacji mo¿-
na wykorzystaæ regulacje uproszczeniowe, wyni-
kaj¹ce z procedowanej ustawy? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedŸ, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Adam Giersz:

Dziêkujê bardzo.
Sposób zarz¹dzania projektem Euro 2012

w Polsce UEFA traktuje jako wzorcowy, modelo-
wy, równie¿ dla strony ukraiñskiej, to znaczy,
oczekuje, ¿e strona ukraiñska bêdzie zarz¹dza³a
projektem w podobny sposób, jak to jest w Polsce.
W Polsce jest wyraŸnie oddzielona czêœæ politycz-
na, zarz¹dzania projektem, od czêœci operacyjnej
– jest komitet organizacyjny z panem premierem
Tuskiem na czele i jest czêœæ operacyjna, któr¹ za-
rz¹dza spó³ka PL.2012, powo³ana przez ministra
sportu. To rozdzielenie czêœci politycznej od ope-
racyjnej jest traktowane jako wzorcowe i uwa¿ane
za dobrze dzia³aj¹ce. Dzia³alnoœæ spó³ki PL.2012
jest oceniana przez UEFA bardzo wysoko. I to jest
chyba taka najbardziej ogólna ocena wskazuj¹ca,
¿e jest to dobry sposób zarz¹dzania biznesowego
projektem Euro 2012.

Drugie pytanie dotyczy³o trybu wprowadzania
przedsiêwziêæ zwi¹zanych z Euro na tak zwan¹ li-
stê przedsiêwziêæ Euro. Jest ona formu³owana

w drodze rozporz¹dzenia ministra, wprowadza-
j¹cego na listê te przedsiêwziêcia, które s¹ niezbê-
dne do przeprowadzenia projektu Euro 2012. To
rozporz¹dzenie bêdzie uzupe³nione, w œlad za no-
welizowan¹ dzisiaj ustaw¹, o przedsiêwziêcia rea-
lizowane przez podmioty prywatne. Mówimy tu
przede wszystkim o centrach pobytowych – ta no-
welizacja umo¿liwi korzystanie z przywilejów
ustawy podmiotom prywatnym organizuj¹cym
centra pobytowe na potrzeby Euro 2012. Dziêku-
jê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pytanie zadaje pan senator Edmund Wittbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, samorz¹d naszego wojewódz-

twa, województwa pomorskiego, uwa¿a, ¿e ³at-
wiejsze by³oby koordynowanie projektami inwe-
stycyjnymi i nadzorowanie ich, ze wzglêdu na to,
¿e wykorzystywana bêdzie nie tylko struktura
miast, ale i nawet województwa, gdyby rozszerzyæ
mo¿liwoœæ organizacji na województwa, w któ-
rych znajduj¹ siê miasta organizatorzy. Jak pan
minister ocenia tak¹ propozycjê, ¿eby, tak jak to
jest w wypadku województwa œl¹skiego, rozsze-
rzyæ tê mo¿liwoœæ na województwo ze wzglêdu na
infrastrukturê?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Adam Giersz:

Przypadek województwa œl¹skiego by³ szcze-
gólny ze wzglêdu na to, ¿e Stadion Œl¹ski jest w³a-
snoœci¹ marsza³ka województwa, a nie gminy
Chorzów czy gminy Katowice. St¹d to specjalne
rozwi¹zanie dla województwa œl¹skiego. Ale ide¹
ca³ego projektu jest to, ¿e to gmina, miasto gospo-
darz jest partnerem dla UEFA w organizacji, a nie
ca³y region. W ustawie wp³yw marsza³ka na fun-
kcjonowanie spó³ki jest zapewniony przez udzia³
przedstawiciela zarz¹du województwa – tu te¿ no-
welizujemy tê ustawê, bo do tej pory by³a to osoba
wskazana przez marsza³ka, a teraz przez zarz¹d
województwa – w radzie nadzorczej spó³ki celowej
powo³anej przez miasto. I w taki sposób, poœre-
dni, zapewniamy wp³yw zarz¹du województwa na
funkcjonowanie spó³ki celowej powo³anej do rea-
lizacji tego przedsiêwziêcia. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Senator Stanis³aw Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Ministrze, mam trzy pytania.
Pierwsze. W najbli¿szym czasie UEFA powinna

rozstrzygn¹æ kwestiê miast, to znaczy, które czte-
ry miasta bêd¹ to realizowa³y. Czy by³by pan up-
rzejmy powiedzieæ, kiedy to bêdzie? Bo informacje
s¹ ró¿ne, sprzeczne. I to, co siê niezwykle z tym
wi¹¿e, to jest kwestia zaanga¿owania finansowe-
go – i dlatego to jest takie wa¿ne. Czy równie¿
w tym samym czasie bêd¹ rozstrzygniête kwestie
tych miast satelitów, tych oœrodków zamiejsco-
wych, których ma byæ szesnaœcie, a aplikuje o to
kilka razy tyle miast? To jest pierwsze pytanie.

Drugie dotyczy wizji pana ministra, a mo¿e na-
wet bardziej spó³ki, co do gospodarowania tymi
obiektami po mistrzostwach. Chodzi o to, ¿eby siê
nie powtórzy³ kazus Portugalii czy jakichœ innych
podobnych przypadków stadionów.

I pytanie trzecie, najtrudniejsze. Mianowicie czy
mo¿na mieæ do pana proœbê albo postulat o skiero-
wanie takiej petycji, takiego apelu do tych, którzy
organizuj¹ przetargi, ¿eby organizowali je tak, by
by³y one, ¿e tak powiem, przyjazne równie¿ dla pol-
skich firm? W Krakowie by³ organizowany przez je-
dnostki miejskie przetarg na pewne inwestycje i tak
ustawiono jego warunki – a konkretnie ustalono
zdolnoœæ kredytow¹ na poziomie jakichœ 80 milio-
nów z³ – ¿e ¿adna z polskich firm nie mog³a tych wa-
runków spe³niæ. A nigdzie, w ¿adnej ustawie nie jest
napisane, ¿e tak nale¿a³o post¹piæ, bo po prostu nie
ma okreœlonej górnej granicy. Gdyby ta zdolnoœæ
kredytowa by³a ustawiona na poziomie 3, 4, 5 czy
10 milionów, wówczas firmy polskie by to zrobi³y.
I dlatego jest gor¹ca proœba, ¿eby zwróciæ siê – mo¿e
w formie apelu, petycji czy jakiegoœ pisma, zreszt¹
nie wiem, czego – do tych, którzy bêd¹ organizowaæ
przetargi, by zaczêli chodziæ po ziemi, a tym samym
dali szansê polskim firmom. Bo chodzi o to, ¿ebyœ-
my nie stanêli przed takim smutnym faktem, i¿
wPolsce stadionynaEuro2012wybuduj¹ firmyza-
graniczne – a tak to na dziœ wygl¹da – a my bêdzie-
my siê cieszyæ, jeœli ewentualnie zostaniemy pod-
wykonawcami.

To by by³y te trzy pytania. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedŸ.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Adam Giersz:

Co do wyboru miast, mia³em okazjê tydzieñ te-
mu rozmawiaæ z sekretarzem generalnym UEFA

o tej sprawie. UEFA ma plan taki, ¿eby w maju, na
posiedzeniu Komitetu Wykonawczego w Bukare-
szcie, dokonaæ wyboru miast. Wczeœniej, w po³o-
wie kwietnia, bêdzie wizyta Michela Platini i dele-
gacji UEFA, która przygotuje tê decyzjê. Bêd¹ to
ostateczne, jak gdyby finalne rozmowy przed pod-
jêciem decyzji dotycz¹cej wyboru miast.

Obecnie stan prawny i stanowisko UEFA jest
takie, ¿e Euro odbêdzie siê w Polsce i na Ukrainie
w szeœciu miastach, to znaczy w nie mniej ni¿ sze-
œciu miastach i nie wiêcej ni¿ oœmiu miastach.
Warunkiem przeprowadzenia Euro na Ukrainie
jest to, by by³ zbudowany stadion w Kijowie, a jeœli
chodzi o Euro w Polsce – to, ¿eby by³ zbudowany
Stadion Narodowy. I takie jest stanowisko… Aha,
jeszcze dodatkowo wa¿ne jest to, ¿e organizacja
w Polsce i na Ukrainie mo¿e przebiegaæ asymetry-
cznie, to znaczy mo¿e byæ wiêcej miast po stronie
ukraiñskiej ni¿ po polskiej lub odwrotnie. I to jest
oficjalne stanowisko UEFA w tej sprawie. A decyz-
je zapadn¹ w maju, podczas posiedzenia Komite-
tu Wykonawczego. Ja nie mam stuprocentowej
pewnoœci, ¿e decyzja podjêta w maju bêdzie ju¿
ca³oœciowa – mo¿liwe, ¿e ona bêdzie jeszcze w ja-
kiœ sposób warunkowa. W ka¿dym razie takie s¹
zamierzenia UEFA.

Centra pobytowe. Zosta³a ju¿ sporz¹dzona
i przedstawiona lista czterdziestu czterech – tyle
to jest w tej chwili – projektów oœrodków pobyto-
wych dla dru¿yn. UEFA do czerwca zamierza do-
konaæ inspekcji tych oœrodków, ¿eby wybraæ mi-
nimum szesnaœcie, bo taki jest wymóg. Dru¿yny,
które bêd¹ gra³y, bêd¹ wybiera³y oœrodki spoœród
tych szesnastu, chocia¿ nie s¹ do tego zobligowa-
ne, bo mog¹ te¿ wybraæ oœrodek niewymieniony
na liœcie oœrodków preferowanych przez UEFA.

Co bêdzie po 2012? To jest oczywiœcie problem
przede wszystkim miast, które buduj¹ stadiony,
a wiêc Gdañska, Krakowa, Wroc³awia, Poznania,
tak ¿e to przede wszystkim te miasta o tym myœl¹.
W poniedzia³ek Gdañsk organizuje w budynku
gie³dy publiczn¹ prezentacjê dotycz¹c¹ wykorzy-
stania stadionu po Euro, biznesowego wykorzy-
stania powierzchni znajduj¹cej sie na stadionie.
Czyli miasta buduj¹ce stadiony przedstawiaj¹
projekty, myœl¹ o tym, co bêdzie realizowane po
rozegraniu Euro.

Problem nieco wiêkszy mo¿e dotyczyæ Warsza-
wy, bo tu ma byæ Narodowe Centrum Sportu, któ-
re nie bêdzie mia³o g³ównego u¿ytkownika. Jeœli
chodzi o stadiony we Wroc³awiu, w Gdañsku,
w Poznaniu, w Krakowie, to tam s¹ dru¿yny ligo-
we na odpowiednim poziomie, bêd¹ce potem sta-
³ym, g³ównym u¿ytkownikiem danego stadionu –
co tydzieñ albo dwa razy w tygodniu bêdzie na ta-
kim stadionie mecz, a dodatkowo bêd¹ imprezy
artystyczne czy innego rodzaju imprezy kultural-
ne uzupe³niaj¹ce program. W odniesieniu do Sta-
dionu Narodowego taki pakiet jest przygotowywa-
ny, pewnie bêdzie organizowany przetarg na ope-
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ratora tego stadionu biznesowego, bo stadion bê-
dzie pe³ni³ wiele funkcji: konferencyjnych, hotelo-
wych, wystawowych itd.

I trzecie pytanie, chodzi³o o przetargi. Przede
wszystkim jest tak, ¿e przetargi musz¹ byæ prze-
prowadzane zgodnie z prawem unijnym, a wiêc
musi byæ to przetarg otwarty, dopuszczaj¹cy
wszystkich partnerów z Unii Europejskiej. Uwaga
pana senatora bêdzie trudna teraz do zastosowa-
nia, bo te przetargi s¹ ju¿ w fazie finalnej. Przetarg
na stadion we Wroc³awiu ju¿ zosta³ rozstrzygniê-
ty, w Gdañsku, jak myœlê, zostanie rozstrzygniêty
w ci¹gu dwóch tygodni, zostanie wybrany wyko-
nawca, wobec tego nie ma ju¿ mo¿liwoœci wpro-
wadzania do tych procedur innych zapisów, gdy¿
te procedury s¹ w tej chwili rozstrzygane. To samo
jest ze Stadionem Narodowym – s¹ ju¿ znani czy
wybrani w pierwszym etapie potencjalni wyko-
nawcy, tylko spoœród nich wybierze siê tych, któ-
rzy zaoferuj¹ praktycznie najlepsz¹ cenê. W tych
przypadkach takie okreœlenie wysokoœci gwaran-
cji by³o spowodowane tym, ¿e termin jest nieprze-
kraczalny, a wiêc chodzi³o tu o wybór tylko takich
wykonawców, którzy daj¹ maksymaln¹ pewnoœæ,
¿e bêd¹ w stanie to przedsiêwziêcie zrealizowaæ
i nie bêd¹ mieli k³opotów na przyk³ad ze sprawami
finansowymi. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz poproszê pana senatora Antoniego Pie-
chniczka, a potem pana senatora Staszka Koguta.

Senator Antoni Piechniczek:

Panie Ministrze, ja zada³em wczeœniej pytanie
nawi¹zuj¹ce do wypowiedzi senatora Bisztygi i te¿
chcia³bym podnieœæ tê w³aœnie sprawê, któr¹ pan
na koñcu swej wypowiedzi by³ uprzejmy wyjaœniæ.
Mianowicie wydaje mi siê, ¿e mieliœmy na tyle cza-
su, aby pomyœleæ o tym, i¿ budowa tych stadio-
nów, te olbrzymie inwestycje powinny byæ inwe-
stycjami propolskimi. Skoro tak siê nie sta³o, to
rzeczywiœcie jest to du¿y b³¹d strony rz¹dowej.
Jest to, powiedzia³bym, wielkie wypaczenie. Ja tu
przypomnê, ¿e Francuzi, gdy budowali nowy sta-
dion w Saint-Denis, w zdecydowanej wiêkszoœci
korzystali z konstrukcji stalowych produkowa-
nych w Polsce, a konkretnie – w Mostostalu Za-
brze. Teraz zaœ moce produkcyjne Mostostalu Za-
brze s¹ prawie ¿e niewykorzystane. A wiêc to jest
rzeczywiœcie przedmiot olbrzymiej troski i zmar-
twienia, dlaczego tak siê sta³o i jak to siê sta³o.

I skoro ju¿ jesteœmy przy tych sprawach finan-
sowych, to mam te¿ pytanie nastêpne. Mianowi-
cie: jak strona rz¹dowa zapatrywa³a siê na sprawê
budowy Stadionu Narodowego na by³ym Stadio-

nie Dziesiêciolecia z równoleg³¹ inwestycj¹ doty-
cz¹c¹ Stadionu Wojska Polskiego, stadionu Legii,
przy £azienkowskiej? Stadion Narodowy to jest
koszt 1 miliarda 200 milionów, a w wypadku sta-
dionu Legii to jest pó³ miliarda. Oczywiœcie ktoœ
powie, ¿e na stadion Legii pieni¹dze daje gmina
Warszawa, ale gmina Warszawa z powodzeniem
mog³a partycypowaæ te¿ w kosztach Stadionu Na-
rodowego. Stadion Œl¹ski, który te¿ jest stadio-
nem narodowym, wybudowany zosta³ zarówno za
œrodki pañstwowe, jak i za œrodki ca³ej aglomera-
cji œl¹sko-d¹browskiej. I nagrod¹ dla tej aglome-
racji za czterdzieœci lat dobrego gospodarowania
tym stadionem – przypomnê, ¿e Stadion Dziesiê-
ciolecia sta³ siê najwiêkszym bazarem Europy,
podczas gdy tamten stadion sta³ siê legend¹ – jest
to, ¿e stadion ten sta³ siê stadionem rezerwowym.

W zwi¹zku z tym, i¿ jest tyle, ¿e tak powiem,
znaków zapytania i dwuznacznoœci, chcia³oby siê
us³yszeæ ze strony politycznej jakieœ jasne wyjaœ-
nienie tych kwestii, które poruszy³em.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Adam Giersz:

Dziêkujê bardzo.
Pierwsza sprawa to sprawa przetargu na bu-

dowê stadionów. Jak powiedzia³em wczeœniej,
musi to byæ zgodne z prawem unijnym. Dyskry-
minacja narodowa nie jest dopuszczalna w pra-
wie unijnym. Musimy siê do tego dostosowaæ.
I dlatego po prostu by³y to wolne, nieograniczone
przetargi. Takie s¹ konsekwencje tego prawa
unijnego.

Jeœli chodzi o budowê narodowego centrum
i stadionu Legii w Warszawie, to rzeczywiœcie to
by³y decyzje podejmowane niezale¿nie przez mia-
sto Warszawa. Wczeœniej, myœlê, ¿e jeszcze przed
przyznaniem nam Euro, by³ ju¿ w samorz¹dzie
warszawskim podejmowany problem stadionu
Legii. Miasto zdecydowa³o siê budowaæ stadion
dla Legii Warszawa, stadion trzydziestotysiêczny,
a na Euro potrzebny by³ stadion piêædziesiêcioty-
siêczny, to by³ warunek UEFA. Przypomnê, ¿e
musia³y byæ minimum cztery stadiony: jeden sta-
dion piêædziesiêciotysiêczny na mecz otwarcia, je-
den stadion czterdziestotysiêczny na mecz
æwieræfina³owy i dwa stadiony trzydziestotysiêcz-
ne na rozgrywki grupowe. St¹d potrzeba tego
piêædziesiêciotysiêcznego stadionu narodowego.
Rodzi to oczywiœcie problem, o którym wspomnie-
liœmy, w³aœciwego wykorzystania stadionu naro-
dowego po Euro 2012, ale jestem przekonany, ¿e
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projekt biznesowy przygotowywany dla tego sta-
dionu pozwoli na jego efektywne wykorzystywa-
nie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pani senator Rotnicka, proszê bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Szanowny Panie Ministrze, byæ mo¿e powtórzê
niektóre pytania, ale chcia³abym uzyskaæ od pa-
na odpowiedŸ, która wyjaœni mi dok³adnie istotê
sporu: cztery miasta – szeœæ miast. Swego czasu,
dwa lata temu, dowiedzieliœmy siê, ¿e s¹ cztery
miasta, które bêd¹ organizatorami tych¿e mi-
strzostw, i dwa tak zwane rezerwowe. W tej chwili
stanowisko jest inne, powracamy jak gdyby do
momentu startu, czyli do mo¿liwoœci uczestnicze-
nia w grze szeœciu miast. Sk¹d bierze siê ta ró¿ni-
ca i sk¹d w³aœciwie jest ten niepokój miast, które
ju¿ pierwotnie zosta³y jakoby wytypowane, a w tej
chwili od nowa startuj¹ w grze? Ja rozumiem
wszystkie d¹¿enia do tego, i¿by byæ tym organiza-
torem i mecz siê tam odbywa³. A minister Drze-
wiecki powiada tak w czasie swojego wyst¹pienia
sejmowego: „Wszystkie szeœæ miast bierze powa¿-
ny udzia³ w grze. Byæ mo¿e w maju bêdziemy znali
ju¿ te cztery miasta, które zostan¹ wskazane,
a byæ mo¿e w maju tylko cztery, a we wrzeœniu do-
wiemy siê, ¿e dwa kolejne polskie miasta bêd¹
bra³y udzia³ jako organizatorzy”. Wobec tego py-
tam: Od czego to zale¿y, ¿e bêdzie to szeœæ miast?
Jakie miasta mog¹ wchodziæ w grê? Czy s¹ jakieœ
miasta zagro¿one? Czy kryteria wyboru tych
miast uleg³y zmianie? Bo niepokój, przyznajê,
jest, zw³aszcza wœród tych miast, które pierwotnie
znalaz³y siê w grupie czterech wytypowanych.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Adam Giersz:

Dziêkujê bardzo.
Polska zgodnie z pierwsz¹ decyzj¹ UEFA otrzy-

ma³a prawo organizacji mistrzostw w czterech
miastach. By³y te¿ cztery miasta na Ukrainie. PóŸ-
niej Polska i Ukraina aplikowa³y do UEFA o roz-
szerzenie tego tak, ¿eby by³o to nie osiem, ale dwa-
naœcie miast. UEFA to zaakceptowa³a w tym zna-
czeniu, ¿e powiedzia³a: proszê, przedstawcie nam
propozycjê szeœciu miast, to dla nas lepiej, bê-

dziemy mieli wiêkszy wybór. I st¹d do tych czte-
rech podstawowych dosz³y dwa miasta dodatko-
we: Chorzów i Kraków. W tej chwili te wszystkie
szeœæ miast traktowanych jest jako jedna pula
i UEFA bêdzie dokonywa³a w maju, jak powiedzia-
³em, wyboru czterech miast spoœród tych szeœciu.
Oczywiœcie jest pewna szansa – powiedzia³em
o tej mo¿liwej asymetrii, jeœli chodzi o organizacjê
mistrzostw przez Polskê i Ukrainê – ¿eby mistrzo-
stwa odby³y siê nie w czterech, ale w wiêkszej licz-
bie miast w Polsce, ale to jest kwestia decyzji
UEFA.

Mogê powiedzieæ jeszcze jedno. To, które mia-
sta bêd¹ wybrane, zale¿y przede wszystkim od
stopnia przygotowania do Euro, i to ocenia komi-
sja UEFA, ale dodatkowo mogê powiedzieæ, ¿e po-
wiedziano mi, ¿e o tym mo¿e te¿ zadecydowaæ logi-
styka ca³ego turnieju. To znaczy to, jakie to bêd¹
miasta na Ukrainie, jakie miasta w Polsce, jakie
bêdzie ich rozmieszczenie i jakie bêd¹ po³¹czenia
miêdzy tymi miastami, bêdzie te¿ jednym z ele-
mentów wyboru konkretnych lokalizacji Euro
2012 w Polsce. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Teraz pan senator Kogut, a potem senatorowie

Jurcewicz i Skorupa.

Senator Stanis³aw Kogut:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-
nowie Senatorowie!

Uwa¿am, ¿e bardzo s³uszne by³o pytanie pana
senatora Piechniczka. Bo, Panie Ministrze, id¹
ogromne pieni¹dze, jeœli chodzi o Warszawê. I ¿e-
by nowy stadion narodowy nie by³ Stadionem
Dziesiêciolecia. Ja pamiêtam z dzieciñstwa, ¿e by-
³y tam wyœcigi pokoju, a poza tym nic. My wyrzu-
camy 800 milionów z³, a nie bierzemy przyk³adu
z ró¿nych miast Europy i œwiata. Na przyk³ad we
W³oszech, w Mediolanie, dwa klubu graj¹ na jed-
nym stadionie, p³ac¹ za wynajêcie, a my tu wyrzu-
camy… Dla mnie, senatora Rzeczypospolitej, po-
datnika to nie s¹ ¿adne argumenty, ¿e Rada Mia-
sta Warszawy czy gmina Warszawa og³aszaj¹
przetarg. To ma byæ polityka rz¹du. To ma byæ je-
dnoznaczne.

Sprawa nastêpna. Panie Ministrze, ja mam ta-
kie pytanie, bo ja jestem zwi¹zany z transportem:
czy faktycznie s¹ jakieœ zespo³y, które bêd¹ decy-
dowaæ o strategicznych po³¹czeniach pomiêdzy
Ukrain¹ i Polsk¹, i miastami, w których maj¹ byæ
rozgrywane mecze pi³karskie? Bo dobrze wiemy –
i nie unikajmy, Panie Ministrze, odpowiedzi – ¿e
zadecydowano i ¿e to bêd¹ Gdañsk, Warszawa,
Wroc³aw, Poznañ, a miastami rezerwowymi maj¹
byæ Kraków i Katowice. Dla mnie kryteria by³y ty-
powo polityczne, a nie merytoryczne, bo nawet
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gdyby ktoœ mi mówi³… WeŸmy Katowice: siedem
klubów pierwszoligowych, chyba dziesiêæ drugo-
ligowych, podobnie Kraków. W zwi¹zku z tym albo
mamy bazê, albo nie. Dla mnie najlepiej przygoto-
wane s¹ Kraków, Warszawa i Katowice, bo tam
jest pe³na baza. Mnie chodzi o to, ¿e jeszcze za pa-
ni minister Jakubiak – bo ja patrzê na Euro 2012
jako na ogromn¹ szansê dla Rzeczypospolitej –
by³y ró¿ne zespo³y. I pamiêtam, ¿e by³y zespo³y
transportowe. Ja z bólem serca mówiê, ¿e przyje¿-
d¿a ekspert Unii Europejskiej, Panie Ministrze,
idzie na dworzec kolejowy – ja jestem kolejarzem –
na Dworzec Centralny i ucieka z niego, bo nie chcê
mówiæ, ¿e…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Czy to s¹
pytania, Panie Senatorze?)

To jest pytanie.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To jest pyta-

nie, tak?)
Czy s¹ te zespo³y? No bo jak nie ma tych zespo-

³ów, to naprawdê nie ma o czym rozmawiaæ.
Druga sprawa. Panie Ministrze, nie uciekajmy

od odpowiedzi pani senator, pani profesor. Prze-
cie¿ dobrze wiemy, ¿e Ukraina pewne sprawy blo-
kuje, bo oni nie s¹ przygotowani. Ja podejrze-
wam, ¿e jak bêdzie osiem stadionów, to w Polsce
bêdzie szeœæ, a u nich bêd¹ dwa i tyle. Tak ¿e na
pewno wiemy, jakie to bêd¹ miasta, ino nie chce-
my daæ konkretnej odpowiedzi.

I trzecie pytanie… Przepraszam, jak potem bê-
dê zabiera³ g³os, to o tym powiem.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Adam Giersz:

Dziêkujê.
Pierwsze pytanie, o dwa stadiony w Warszawie.

Decyzje zosta³y podjête, w tej chwili mo¿emy ju¿
tylko ex post analizowaæ, czy dobrze siê sta³o, czy
mo¿na by³o lepiej to rozwi¹zaæ. Decyzje zosta³y
podjête, budowane s¹ dwa stadiony: stadion Legii
i Stadion Narodowy. Problemem jest teraz to, ¿eby
te stadiony by³y jak najlepiej wykorzystane.

Po³¹czenia z Ukrain¹, drogowe, kolejowe… Dla
UEFA kluczowe s¹ lotniska na Ukrainie. Maj¹
œwiadomoœæ, ¿e na Ukrainie stanu dróg ani po-
³¹czeñ kolejowych nie poprawi siê w stopniu, któ-
ry by odpowiada³ potrzebom UEFA. W zwi¹zku
z tym koncentruj¹ siê na tym, ¿eby lotniska by³y
w³aœciwe, bo z Polski masy kibiców przemieszczaæ
siê bêd¹ nie drogami, ale samolotami. Zak³ada
siê, ¿e g³ównie to lotniska bêd¹ obs³ugiwa³y ten
ruch.

Jeœli chodzi o sprawê projektu infrastruktural-
nego, to na poziomie spó³ki s¹ koordynatorzy do
spraw tego transportu, ale jest te¿ umowa polsko-
-ukraiñska i zgodnie z t¹ umow¹ jest zespó³, który
analizuje problem p³ynnoœci po³¹czeñ transpor-
towych, w tym przejœæ drogowych. To s¹ wspólne
zespo³y funkcjonuj¹ce na podstawie umowy miê-
dzyrz¹dowej miêdzy Polsk¹ a Ukrain¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku, Panie Ministrze.
Ja mam dwa krótkie pytania. Czy tylko i wy-

³¹cznie UEFA ma g³os decyduj¹cy w sprawie wyty-
powania konkretnych stadionów do rozegrania
Euro?

Drugie, à propos zespo³ów. Przy tak du¿ej im-
prezie istotnym elementem jest komunikacja, nie
tylko ta transportowa, lotnicza, ale tak¿e teleko-
munikacyjna, mówiê tu o szeroko rozumianej ob-
s³udze samych mistrzostw. Czy jest jakiœ zespó³,
który pracuje nad tymi sprawami?

I trzecie, króciutkie. Czy decyzja o wytypowa-
niu konkretnych stadionów zawiera te¿ element
dotycz¹cy rozmieszczenia dru¿yn, które bêd¹
rozgrywa³y mecze na konkretnym stadionie?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Adam Giersz:

Dziêkujê bardzo.
Pierwsze pytanie. Decyzja w sprawie wyboru

stadionów nale¿y do UEFA, tylko i wy³¹cznie do
UEFA, natomiast dru¿yny, logistyka tego turnie-
ju, o któr¹ pan senator pyta, tak naprawdê bêdzie
znana dopiero w grudniu 2011 r. Zakoñcz¹ siê
wtedy eliminacje do Euro 2012, odbêdzie siê loso-
wanie grup i dopiero nast¹pi przydzia³ grup do po-
szczególnych miast, do poszczególnych stadio-
nów. Wtedy logistyka przemieszczania siê zosta-
nie z tym powi¹zana. Do spraw telekomunikacji
jest specjalny zespó³, powo³any w ramach umowy
polsko-ukraiñskiej, zajmuj¹cy siê w³aœnie teleko-
munikacj¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Skorupa. Proszê bardzo, Panie Se-

natorze.
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Senator Tadeusz Skorupa:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie, czy minister-

stwo nie zastanawia³o siê nad tym, ¿e UEFA pod-
chodzi do tego czysto komercyjnie, biznesowo
i jest zainteresowana tylko kwot¹, jak¹ bêd¹ gene-
rowaæ, aplikowaæ organizatorzy tych Mistrzostw
Europy. Czy zatem jest znana minimalna kwota,
jak¹ organizatorzy musz¹ przelaæ dla UEFA? Czy
s¹ zrobione jakieœ obliczenia, w jakim wariancie,
jakie bêd¹ otrzymane zyski, kwoty pozyskane na
poszczególnych czterech czy te¿ szeœciu stadio-
nach i w ogóle w skali ca³ej Polski liczone przy sze-
œciu, czy przy czterech stadionach? Czy takie obli-
czenia s¹ zrobione? Ile bêdzie z biletów czy te¿ od
reklamodawców, miêdzy innymi piwa, i od sprze-
da¿y na tych stadionach? Ja uwa¿am, ¿e UEFA
jest zainteresowana tylko kwot¹, jaka wp³ynie na
jej konto od organizatorów, a nie tym, czy to bê-
dzie w szeœciu czy te¿ w czterech miastach na te-
renie Polski. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Adam Giersz:

Dziêkujê bardzo.
Oczywiœcie dla UEFA to jest biznes. Maj¹ bar-

dzo dobry produkt – po Mistrzostwach Œwiata
w Pi³ce No¿nej i Igrzyskach Olimpijskich jest to
trzecia impreza œwiatowa, Mistrzostwa Europy
w Pi³ce No¿nej s¹ takim trzecim biznesowym spor-
towym przedsiêwziêciem – i chc¹ ten produkt jak
najlepiej wypromowaæ, jak najlepiej sprzedaæ.
Tym siê kieruj¹ przede wszystkim: kryteriami biz-
nesowymi. Ja mogê powiedzieæ, ¿e Polska, ani
PZPN, ani rz¹d, nie p³aci ¿adnej gotówki za prawo
organizacji Euro w Polsce. Za to wiêkszoœæ wp³y-
wów z EURO jest korzyœci¹ UEFA. W czêœci UEFA
bêdzie siê dzieli³a tymi przychodami z Polskim
Zwi¹zkiem Pi³ki No¿nej. Mówi¹c bardzo brutalnie,
my przygotowujemy scenê dla Euro 2012, a UEFA
organizuje show na tej scenie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski w takim razie.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, Panie Mini-
strze, chodzi mi o tak¹ rzecz: Euro 2012 a strefa
Schengen. Czy w tym zakresie przewidywane s¹
jakieœ problemy? Wiadomo, ¿e Polska i Ukraina

s¹ po przeciwnych stronach granicy strefy Schen-
gen. Czy potrzebne s¹ jakieœ regulacje prawne, czy
te regulacje s¹ do za³atwienia, ¿e tak nie³adnie po-
wiem, przez Polskê? Czy te¿ trzeba bêdzie to za³at-
wiaæ na forum ca³ej Unii Europejskiej? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Adam Giersz:

Jest w ramach umowy polsko-ukraiñskiej po-
wo³ana grupa do spraw przejœæ, ruchu graniczne-
go w trakcie Euro 2012. Przyk³ad ostatniego Euro
pokazuje, ¿e Szwajcaria i Austria, ¿e oba te kraje
zaostrzy³y kryteria Schengen, nie zaœ rozluŸni³y.
Ten problem jest przez tê grupê rozwa¿any, nie
wiem, jakie bêd¹ rozstrzygniêcia w tym zakresie.
Nie przypuszczam, ¿eby by³a zgoda na jakieœ zna-
cz¹ce u³atwienia w przekraczaniu granicy w sto-
sunku do obowi¹zuj¹cego uk³adu z Schengen.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pani senator Borys-Damiêcka, proszê bardzo.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam nastêpuj¹ce pytanie. Czy jest w przy-

gotowaniu jakiœ schemat organizacyjny umo¿li-
wienia transmisji telewizyjnych odbywaj¹cych siê
meczy? Kto jest decydentem w tej sprawie? I czy
s¹ ju¿ przes³anki do starania siê o pozyskanie zgo-
dy na transmisje? Jakiego typu korzyœci mog¹
mieæ z tego kraje czy organizacje krajów, które s¹
organizatorami Euro? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Adam Giersz:

Prawa telewizyjne nale¿¹ do UEFA i UEFA te
prawa telewizyjne sprzedaje. Polska równie¿ bê-
dzie musia³a zakupiæ prawa do transmisji telewi-
zyjnych. I to jest najkrótsza odpowiedŸ.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Ja rozumiem, ¿e to nale¿y do UEFA, ale chcia-
³abym wiedzieæ, czy UEFA przedstawi³a lub ma
zamiar w najbli¿szym czasie przedstawiæ zasady
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zdobywania praw do transmisji, tak aby jasnoœæ
i klarownoœæ mo¿liwoœci uczestniczenia poszcze-
gólnych stacji czy organizacji telewizyjnych by³a
wszystkim jednoznacznie przedstawiona, aby
wszyscy mieli w miarê mo¿liwoœci szansê staraæ
siê o to.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Adam Giersz:

Myœlê, ¿e to jeszcze nie jest rozstrzygniête, ale
dotychczasowa praktyka by³a taka, ¿e UEFA, tak
jak inne miêdzynarodowe organizacje, jak MKOl,
sprzedaje te prawa za okreœlon¹ kwotê w pakiecie
wybranemu operatorowi, który nastêpnie stara
siê je sprzedaæ jak najkorzystniej dla siebie, ¿eby
mieæ z tego zysk.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, Panie Mini-
strze, mnie chodzi³o o sprawnoœæ tego ruchu, nie
o u³atwienia. Sprawnoœæ ruchu granicznego na
granicy polsko-ukraiñskiej w tej chwili jest zna-
na, a nale¿y przyj¹æ, ¿e znaczna czêœæ ruchu euro-
pejskiego na Ukrainê w przypadku organizacji
mistrzostw bêdzie siê odbywa³a w³aœnie przez Pol-
skê, bo najkrótsza droga z najwiêkszych potêg
pi³karskich wiedzie przez Polskê. Czy sprawnoœæ
tych przejœæ, które s¹, jest wystarczaj¹ca, czy te¿
trzeba bêdzie rozbudowaæ te przejœcia? Czy s³u¿b
jest odpowiednio du¿o, czy bêdzie ich odpowied-
nio du¿o przygotowane na przeprowadzenie tej
operacji w ci¹gu kilku dni? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Adam Giersz:

Dziêkujê bardzo.
Ja myœlê, ¿e ten problem bêdzie rozwi¹zany.

Wspó³praca w obszarze ruchu granicznego pol-
sko-ukraiñskiego jest chyba dobrze przez zespo³y
dzia³aj¹ce w ramach komitetu wspó³pracy pol-
sko-ukraiñskiej realizowana. W ci¹gu najbli¿-

szych dwóch tygodni odbêdzie siê kolejne spotka-
nie polsko-ukraiñskich zespo³ów miêdzy innymi
w sprawie modernizacji przejœæ granicznych
i u³atwieñ w ruchu granicznym przez te przejœcia.
Ja myœlê, ¿e ten problem na pewno bêdzie roz-
wi¹zany, bo wszyscy maj¹ œwiadomoœæ tego, jakie
s¹ problemy z przekraczaniem granicy polsko-
-ukraiñskiej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Faza pytañ siê skoñczy³a.
Otwieram zatem dyskusjê.
Jako pierwszy pan senator sekretarz Andrzej

Szewiñski.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Szewiñski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Polska stoi przed rzeczywiœcie ogromnym wy-

zwaniem zwi¹zanym z organizacj¹ mistrzostw
Europy w pi³ce no¿nej. Przedmiotowa impreza
jest – jak powiedzia³ mój szanowny przedmówca,
pan minister – jednym z najbardziej presti¿owych
eventów sportowych. Pi³karskie mistrzostwa Eu-
ropy s¹ imprez¹ o najwiêkszej dynamice wzrostu
ogl¹dalnoœci i trzecim, po mistrzostwach œwiata
i igrzyskach olimpijskich, najchêtniej ogl¹danym
widowiskiem sportowym na œwiecie.

Analitycy prognozuj¹, ¿e dochód z powy¿szej
imprezy, czyli ze sprzeda¿y biletów i sprzeda¿y
praw do transmisji telewizyjnej, przekroczy pó³to-
ra miliarda euro. Liczba telewidzów ogl¹daj¹cych
mistrzostwa Europy przekroczy miliard. Jak pañ-
stwo pamiêtacie, fina³ mistrzostw Europy w Au-
strii, jeden mecz ogl¹da³o sto piêædziesi¹t milio-
nów kibiców. Je¿eli przygotujemy odpowiednie
warunki poza stadionami, je¿eli bêdziemy umieli,
mówi¹c kolokwialnie, dobrze sprzedaæ atrakcje
w naszych regionach i miastach, to kilka milio-
nów kibiców, którzy przyjad¹ do Polski, wywiezie
nie tylko wra¿enia zwi¹zane z mistrzostwami, ale
równie¿ z naszym krajem, po prostu z³apie bakcy-
la polskoœci w pozytywnym tego s³owa znaczeniu.

Wspomnia³em wczeœniej o zyskach, analitycy
mówi¹ o kwocie pó³tora miliarda euro. Nie wiado-
mo, czy one takie bêd¹, ale to s¹ w lwiej czêœci zys-
ki UEFA. Polska strona powinna przygotowaæ od-
powiednie warunki poza stadionami, tak aby ki-
bice, którzy w Portugalii zostawili 700 milio-
nów euro, w Polsce te¿ mogli zostawiæ ponad
800 milionów euro. To by³oby w interesie Polaków
– tak jak mówi³ o tym i zabiega o to pan senator
Skorupa, zreszt¹ my wszyscy – w interesie pol-
skiego pañstwa, tak¿e ma³ych, drobnych przed-
siêbiorców.

Przedstawiaj¹c te fakty i prognozy, pragnê pa-
niom i panom senatorom pokazaæ rangê imprezy,
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z jak¹ nasz kraj ma zamiar siê zmierzyæ. Œmia³o
mogê zaryzykowaæ twierdzenie, i¿ sprawne przy-
gotowanie pañstwa polskiego do przedmiotowej
imprezy pro publico bono przyczyni siê do najwiê-
kszej w powojennej historii promocji naszego kra-
ju – chcia³bym to podkreœliæ – a tak¿e umo¿iwi pe-
wien skok cywilizacyjny i rozpêdzenie polskiej go-
spodarki w jak¿e trudnych warunkach œwiatowe-
go kryzysu. Impreza bêdzie trwa³a dwa, mo¿e trzy
tygodnie, ale po mistrzostwach pozostanie – mam
nadziejê – sieæ nowoczesnych autostrad, zmoder-
nizowana infrastruktura drogowa i kolejowa, sieæ
hoteli, centrów pobytowych, a tak¿e obiektów
sportowych, spe³niaj¹cych standardy i kryteria
XXI w.

W zwi¹zku z tym, ¿e Polska bêdzie organizowaæ
mistrzostwa Europy, zosta³a przygotowana usta-
wa o imprezach masowych, nad któr¹ pochylaliœ-
my siê podczas ostatniego posiedzenia. Organy
œcigania prowadz¹ bezwzglêdn¹ walkê z rakiem,
jakim jest korupcja. Doprowadzi ona do tego, ¿e
do lamusa bêdziemy mogli schowaæ dowcip, za-
czynaj¹cy siê pytaniem: jakie ryby najbardziej lu-
bi¹ ³owiæ nasi pi³karscy sêdziowie? Nie wiem, czy
znacie pañstwo odpowiedŸ. Jestem przekonany…

(Senator Stanis³aw Kogut: Myœla³em, ¿e prezy-
dent Wa³êsa ryby ³owi.)

Du¿e sumy. Myœlê, ¿e – tak jak powiedzia³em
wczeœniej – to jest ju¿ przesz³oœæ. Prawda?

Panie i Panowie Senatorowie, a¿eby wybudo-
waæ niezbêdne obiekty, zapewniaj¹ce spe³nienie
kryteriów organizacji mistrzostw Europy zgodnie
z harmonogramem, tak by inwestycje zosta³y od-
dane zgodnie z terminami wynikaj¹cymi z umowy
miêdzy polskim rz¹dem a UEFA, zosta³a wprowa-
dzona tak zwana specustawa o przygotowaniu fi-
na³u turnieju mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej.
Zgodnie z umow¹ centra pobytowe powinny po-
wstaæ, jeœli siê nie mylê, do czerwca 2010 r. Tym-
czasem z ustawy w obecnym brzmieniu, bez
wprowadzenia poprawek, wynika, ¿e na listê
przedsiêwziêæ Euro spó³ka PL.2012 mog³a wpro-
wadziæ tylko przedsiêwziêcia realizowane z pie-
niêdzy publicznych. Ta regulacja by³a bardzo nie-
korzystna zarówno dla jednostek samorz¹do-
wych, jak i prywatnych przedsiêbiorstw.

Przedmiotowa nowelizacja do tej ustawy, nad
któr¹ Wysoka Izba raczy siê pochyliæ, zosta³a
przygotowana na podstawie prawie dwuletnich
doœwiadczeñ spó³ek celowych, jednostek samo-
rz¹dowych, strony rz¹dowej oraz prywatnych in-
westorów. Celem tej nowelizacji jest usprawnie-
nie procesów realizacji powy¿szych inwestycji,
zwi¹zanych z przedsiêwziêciami Euro. Jestem
przekonany, ¿e powy¿sze regulacje prawne wy-
chodz¹ naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli
i zainteresowanych podmiotów. Na podstawie ra-
portów i analiz mo¿emy stwierdziæ, ¿e wiêkszoœæ

inwestycji, które powinny byæ ujête w wykazie
przedsiêwziêæ Euro 2012, takich jak budowa ho-
teli, centrów pobytowo-szkoleniowych czy te¿ za-
plecza turystycznego, jest realizowana przez pry-
watnych inwestorów. Zgodnie z intencj¹ projekto-
dawcy nowelizacji prywatne podmioty równie¿
bêd¹ mog³y korzystaæ z dobrodziejstw specusta-
wy, czyli na przyk³ad z przyspieszonej œcie¿ki po-
stêpowañ administracyjnych, dotycz¹cych miê-
dzy innymi procesu wyw³aszczeniowego. Na
wprowadzenie powy¿szych udogodnieñ nalega³y
przede wszystkim samorz¹dy lokalne oraz przed-
stawiciele miast gospodarzy Euro w celu zmini-
malizowania kosztów zwi¹zanych z przygotowa-
niem siê do imprezy.

Panie i Panowie Senatorowie, jest takie powie-
dzenie, ¿e politycy obiecuj¹, ¿e wybuduj¹ most
nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Ja jestem przeko-
nany, ¿e w przypadku inwestycji dotycz¹cych Eu-
ro te s³owa s¹ w gruncie rzeczy fa³szywe i dziêki
wspólnym wysi³kom ponad podzia³ami politycz-
nymi bêdziemy dumni z organizacji tej jak¿e pre-
sti¿owej imprezy. Dziêkujê serdecznie. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, pan senator Edmund Wit-

tbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Pewnie najlepiej by³oby wtedy, gdyby specjalna

ustawa w ogóle nie by³a potrzebna, a gospodarka
by³a na tyle prê¿na, ¿eby by³a w stanie takie wyda-
rzenie, które odbywa siê nawet raz na cztery lata,
dŸwign¹æ bez specjalnych regulacji. Skoro jednak
te specjalne regulacje s¹ wprowadzane po to – jak
mówi³ o tym pan senator Szewiñski – aby siê mo¿-
na by³o lepiej przygotowaæ, to mnie siê wydaje, ¿e
jest mo¿liwoœæ, która sygnalizowa³em, zadaj¹c
pytania, znacznego zwiêkszenia szans na pomyœ-
ln¹ realizacjê ró¿nych przedsiêwziêæ. Mam na
myœli pewne poszerzenie niejako bazy czy œrodo-
wiska, które mo¿e braæ w tym udzia³, aby nie by³o
tylko tak, jak mówi³ pan minister, ¿e samorz¹d
województwa jest reprezentowany przez swojego
przedstawiciela, ale aby móg³ byæ podmiotem,
który mo¿e tak¹ spó³kê prawa tworzyæ, wtedy kie-
dy jest to potrzebne.

Takie s¹ postulaty z mojego województwa, wo-
jewództwa pomorskiego, ¿eby mog³y to robiæ nie
tylko miasta. Wtedy gdy ca³a infrastruktura, czy
to zasoby hotelowe, drogowe, rozrywkowe, czy
sportowe, te, które bêd¹ wykorzystywane przez
UEFA, s¹ poza miastami, dobrze by by³o, ¿eby
w³aœnie te wiêksze podmioty mog³y wchodziæ
w takie spó³ki. Moje propozycje zmian bêd¹ zmie-
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rza³y w tym kierunku. By³oby to równoczeœnie
wyrównanie, zlikwidowanie pewnej nierównoœci,
która jest w tej chwili zapisana, gdyby mówiæ o sa-
morz¹dach województw, w³¹czaj¹c w to miasta,
które na terenie tych województw siê znajduj¹
i które s¹ potencjalnymi organizatorami czy orga-
nizatorami imprez zwi¹zanych z Euro 2012, bo
tak to z jednej strony jest województwo œl¹skie,
a z drugiej strony s¹ miasta. Nie chcê przed³u¿aæ
swojego wyst¹pienia.

Panie Marsza³ku, sk³adam poprawki, które
niejako to wyrównuj¹, zwiêkszaj¹ szansê na suk-
ces wydarzeñ zwi¹zanych z Euro, które s¹ przygo-
towywane w Polsce. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Stanis³aw Kogut. Zapraszam.

Senator Stanis³aw Kogut:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze! Drodzy Goœcie!

Ja do dzisiaj pamiêtam moment, kiedy media
poda³y tê informacjê, kiedy w telewizji publicznej
zobaczy³em uradowanych wszystkich, bez
wzgl¹du na opcjê, ³¹cznie z panem prezydentem
Rzeczypospolitej Polskiej, panem Lechem Ka-
czyñskim. Ogromna radoœæ, ¿e Polska bêdzie or-
ganizatorem Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej.
Podobnie jak pan senator Szewiñski, od razu so-
bie przypomnia³em mistrzostwa Europy w Austrii
i ogromny blama¿ polskiej reprezentacji, bo myœ-
la³em, ¿e przynajmniej zagraj¹ w finale Pucharu
Europy, i mia³em nadziejê, tak jak pan senator
Piechniczek, ¿e osi¹gn¹ pewien sukces.

Ogromnie siê te¿ cieszê, ¿e dzisiaj ministerstwo
sportu jest reprezentowane przez pana ministra,
który szkoli³ polskich pingpongistów i wychowa³
najlepszego pingpongistê w dziejach Polski, œwiê-
tej pamiêci pana Andrzeja Grubbê, no niestety, on
ju¿ nie ¿yje.

S¹dzê, ¿e tutaj naprawdê trzeba siê zjednoczyæ
ponad podzia³ami i trzeba podj¹æ konkretne de-
cyzje. Moje pytania skierowane do pana ministra
mia³y sens, one mia³y pewne pod³o¿e. Bo my tu
mówimy, Kolego Senatorze Szewiñski, o ogrom-
nych pieni¹dzach, ale musimy tak¿e powiedzieæ
o tym, co zostanie w Rzeczypospolitej. Ja wten-
czas, bêd¹c w domu i ogl¹daj¹c to wydarzenie,
mia³em wyobra¿enie, ¿e my faktycznie wspaniale
rozbudujemy ca³¹ infrastrukturê transportow¹,
autostrady drogowe i kolejowe. Bo wszystkich,
Panie Ministrze, kibiców nie przerzuci siê samolo-
tami, ino trzeba wiedzieæ o tym, ¿e w Austrii tak¿e
przewo¿ono transportem publicznym. Myœla³em,
¿e siê wprowadzi – no jak wiemy, na Ukrainie tory

kolejowe s¹ trochê szersze ni¿ w Polsce – wózki
z osiami rozsuwnymi.

Ta ustawa, Drodzy Pañstwo, która jest w na-
szym druku senackim, mia³a na celu przede
wszystkim umo¿liwienie prywatnym inwestorom,
przedsiêbiorcom inwestowanie w ca³e to przed-
siêwziêcie Euro 2012. Pozwolê sobie nie zgodziæ
siê z panem, Panie Ministrze. Ja wiem, ¿e musimy
dostosowaæ siê do prawa unijnego, ale to nie kto
inny, ino my robimy specyfikacje budowy stadio-
nów, to nie kto inny, ino my robimy specyfikacje
budowy szybkich kolei, autostrad. No dlaczego
nie mo¿na nawet podzieliæ przetargu na kilka eta-
pów, zgodnie z prawem unijnym, zgodnie z pra-
wem o zamówieniach publicznych? Bo my po pro-
stu tego nie chcemy. Ja bym panu przypomnia³,
jak pierwsze banki œwiatowe wchodzi³y w budowy
i dawa³y œrodki na budowê, powiedzmy, auto-
strad kolejowych, to tam by³y takie obwarowania,
¿eby wesz³y w to tylko firmy zagraniczne, a nie fir-
my polskie. Ja jestem zdecydowanym zwolenni-
kiem przestrzegania prawa, ¿eby sprawa by³a jas-
na, ino nie chcê takich problemów, ¿e póŸniej siê
dowiadujemy, ¿e wychodzi specustawa morska
czy inne specustawy.

Pañstwo Senatorowie, Panie Marsza³ku, nastê-
pna sprawa, i o tym wszyscy musimy wiedzieæ, ¿e
nowelizujemy ustawê, która by³a uchwalona
7 wrzeœnia 2007 r. Przecie¿ ta ustawa dzia³a
pó³tora roku i w zwi¹zku z tym nie ma niczego z³e-
go w tym, ¿e j¹ nowelizujemy, bo chcemy po pro-
stu pewne rzeczy ulepszyæ. Ale jak ju¿ mówimy
o prawie unijnym, to trzeba by by³o pewne rzeczy
przedstawiæ i na pewne pytania sobie odpowie-
dzieæ, na przyk³ad, w jaki sposób to wszystko kon-
trolowaæ. Bo, Drodzy Pañstwo, my tu mówimy, ¿e
jedne spó³ki prawa handlowego bêd¹ kontrolowaæ
inne spó³ki prawa handlowego. Samorz¹d mo¿e
kontrolowaæ jedynie rada, która jest powo³ana.
Pan minister powo³a³ dwie spó³ki, a przecie¿ pana
ministra mo¿e kontrolowaæ jedynie Sejm Rzeczy-
pospolitej. I tu o tych rzeczach, Drodzy Pañstwo,
te¿ musimy powiedzieæ.

Kwestia Œl¹ska. Ja siê ca³kowicie zgadzam
z panem senatorem Piechniczkiem, ale na Œl¹sku
przetargi zosta³y ju¿ faktycznie rozstrzygniête.
I teraz co? Uniewa¿ni siê przetarg na budowê i no-
wa spó³ka bêdzie znowu og³aszaæ przetarg? Ja na-
prawdê siê, Panie Ministrze, z panem nie zga-
dzam, mimo ogromnego szacunku dla pana za te
osi¹gniêcia sportowe jako trenera, popieram zde-
cydowanie pana senatora Piechniczka, jeœli cho-
dzi o Warszawê. Ja jako podatnik sobie nie ¿yczê,
¿eby ktoœ defraudowa³ 500 milionów z³, a Stadion
Dziesiêciolecia czy Stadion Narodowy sta³ pusty
za 800 milionów z³. Na litoœæ bosk¹, zastanówmy
siê! W³osi s¹ trochê bogatsi od nas, a potrafi¹ zor-
ganizowaæ siê tak, ¿e na jednym stadionie kilka
klubów rozgrywa mecze. To jak to, Legia i Polonia
nie mog¹ siê porozumieæ, ¿eby rozgrywaæ mecz na
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Stadionie Narodowym? A potem nastêpne pokole-
nie, nasze dzieci, bêd¹ mówi³y, ¿e wybudowaliœ-
my Stadion Narodowy i on stoi pusty. Pana argu-
menty do mnie docieraj¹, ale ktoœ dzisiaj powi-
nien przedstawiæ biznesplan. Jak póŸniej bêdzie
ten stadion u¿ytkowany? No jak on bêdzie u¿ytko-
wany?

Ja ju¿ nie bêdê siê wypowiada³ na temat tego,
które miasta zosta³y wybrane. Wszyscy mówimy
o stadionie chorzowskim, ¿e by³oby najlepiej,
gdyby tam w³aœnie reprezentacja rozgrywa³a me-
cze, bo to by³ stadion narodowy dla ka¿dego
z nas, ³¹cznie ze mn¹. Na te mecze siê jeŸdzi³o po
to, ¿eby patrzeæ, jak Polska gra z Angli¹, jak Lu-
bañski doznaje kontuzji. Przecie¿ tam na tym
stadionie rozgrywa³y siê wielkie rzeczy. I, Drodzy
Pañstwo, gdyby dalej przypominaæ historiê, to
moglibyœmy trochê podyskutowaæ i o Cieœliku,
i o wielu, wielu innych. I przecie¿ teraz naprawdê
to powinno byæ jedno z tych miast… Ja mówiê:
wykorzystajmy chwilê, wykorzystajmy czas, bo
nie zawsze jest pieni¹dz, pieni¹dz to mamona,
ale zostan¹ hotele, zostan¹ drogi, zostan¹ dwor-
ce. Nie dalej jak dziœ czyta³em w „Rzeczpospoli-
tej” o dworcu warszawskim. Drodzy Pañstwo, no
naprawdê musz¹ powstaæ zespo³y, kolej musi siê
wzi¹æ do roboty i faktycznie zacz¹æ te dworce
przystosowywaæ. Dzisiaj mamy ju¿ 2009 r., prze-
cie¿ trzy lata to naprawdê ma³o czasu. Ukraina…
No powiedzmy to tutaj, z tego miejsca, szeœæ
miast polskich bêdzie wybranych na organizato-
rów, a na Ukrainie bêd¹ tylko dwa. Proœmy ino,
¿eby kadra by³a naprawdê w³aœciwie przygoto-
wana. No wykorzystajmy ten moment. Pan Sko-
rupa s³usznie tutaj zauwa¿y³, ¿e to UEFA dyktuje
warunki. Mogli wybraæ inne miejsce rozgrywek,
na przyk³ad we W³oszech. Przecie¿ to UEFA dyk-
tuje warunki. Drodzy Pañstwo, ja te¿ jestem za
tym, ¿eby to polska telewizja zarobi³a, ale sprawa
wygl¹da tak, ¿e to oni ustalaj¹ specyfikacjê. Ja
bym chcia³, ¿eby ca³¹ ³¹cznoœæ robi³a TP SA.
Chcia³bym, ¿eby nie latali samolotami Lufthan-
sy, ino polskimi samolotami LOT. Ale my siê jesz-
cze wiele, wiele musimy nauczyæ.

I tu te¿ trzeba powiedzieæ, ¿e pan Michel Platini
ma jakiœ sentyment do Polski ze wzglêdu na naj-
lepszego pi³karza, pana Boñka. Przecie¿ on jest oj-
cem chrzestnym jego córki. I takie warunki sprzy-
ja³y temu, ¿e Polska zosta³a wybrana na organiza-
tora mistrzostw Europy.

Drodzy Pañstwo, juz koñczê, ¿eby nie przed³u-
¿aæ. No wiele czynników decyduje o tym – tu pan
Piechniczek móg³by znacznie wiêcej powiedzieæ –
¿e wybiera siê dany kraj na organizatora mi-
strzostw œwiata, Europy czy igrzysk olimpijskich.
I tu naprawdê powinien byæ, i by³, pozytywny lob-
bing. Nawet przyjazd prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, pana Lecha Kaczyñskiego na mistrzo-

stwa Europy, jego obecnoœæ œwiadczy o tym, ¿e
jest tym bardzo a bardzo zainteresowany.

Koñczê, Panie Marsza³ku, serdecznie dziêkujê
za umo¿liwienie mi przed³u¿enia wypowiedzi o se-
kundê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Piechniczek.
Zapraszam.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Antoœ jest na-

szym guru.)
Proszê bardzo.

Senator Antoni Piechniczek:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni
Senatorowie!

Chcia³bym sprecyzowaæ parê rzeczy i dopowie-
dzieæ co nieco do spraw niedopowiedzianych.

Otó¿ jako by³y trener reprezentacji szanujê, ¿e
tak powiem, i zamiar, i ambicje ka¿dego regionu
Polski, ka¿dego miasta i ka¿dego stadionu, ¿eby
byæ organizatorem Euro 2012. Jest to szansa epo-
kowa. Jest to szansa olbrzymia. Ka¿dy ma prawo
powalczyæ o to, aby byæ organizatorem. Ale, nie-
stety, faktycznie UEFA wybiera, UEFA decyduje
i UEFA rozdaje karty.

Chcia³bym przypomnieæ, jak to wygl¹da³o od
kuchni, bo by³em cz³onkiem Zarz¹du Polskiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. To w³aœnie na posiedzeniu
zarz¹du, który ju¿ zosta³, ¿e tak powiem, zamie-
niony na mniej liczny i inny, zapada³y pierwsze
decyzje. A pierwsze decyzje by³y takie, jak powie-
dzia³ senator Kogut, ¿e nie ulega kwestii, ponie-
wa¿ s¹ to mistrzostwa w pi³ce no¿nej, poniewa¿
jest to specyficzna dyscyplina, ¿e tym stadio-
nem, na którym odnosiliœmy najwiêksze sukcesy
i który, gdyby popatrzeæ na kulturê w szerszym
aspekcie – opera, kino, teatr, filharmonia… ¯a-
den inny stadion nie goœci³ tylu najwybitniej-
szych przedstawicieli zarówno tych dziedzin, jak
i pi³ki no¿nej. Mówiê o Stadionie Œl¹skim. Wszys-
tkie legendy futbolu gra³y na tym stadionie.
I st¹d wybór by³ taki, ¿e najpierw jest Stadion
Œl¹ski, potem oczywiœcie jest Warszawa jako sto-
lica i organizator, potem jeszcze dwa miasta
– przez delikatnoœæ nie powiem jakie. A potem
nagle wszystko zosta³o odwrócone do góry noga-
mi przez decyzje polityczne i Stadion Œl¹ski zna-
laz³ siê na liœcie rezerwowej.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na infrastrukturê.
Gdy idzie o ten stadion, to jest on w s¹siedztwie
trzech lotnisk: Pyrzowice, Balice i Ostrawa, ma
najlepiej rozwi¹zan¹ sieæ dróg, najlepiej rozwi¹za-
n¹ dziêki górnictwu sieæ szpitali itd.,. itd. S¹ to
niekwestionowane pozytywy. I, co te¿ jest godne
podkreœlenia, w promieniu 80 km mieszka jede-
naœcie milionów ludzi, a wiêc prawie tyle, ile licz¹
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Austria i Szwajcaria razem wziête. Tak ¿e to s¹ te¿
swego rodzaju argumenty. One mog¹ byæ przez
UEFA uwzglêdnione, nie musz¹, ale jeœli nie zo-
stan¹ uwzglêdnione, to oczywiœcie jakieœ tam nie-
zadowolenie spo³eczne na pewno bêdzie mia³o
miejsce.

Ja ju¿ pomijam takie szczegó³y, ¿e jak wszyscy
licz¹cy siê prominentni politycy przyje¿d¿ali na
Œl¹sk, to na pytanie dotycz¹ce Euro ka¿dy z nich
by³ uprzejmy powiedzieæ: nie wyobra¿am sobie,
aby Euro 2012 nie zawita³o na Stadion Œl¹ski.
A potem nagle wszystko leg³o, ¿e tak powiem,
w gruzach.

Chcia³bym te¿ zwróciæ uwagê na to, na co siê
zwraca bardzo rzadko uwagê. A mianowicie, ¿e
my te¿ musimy siê zastanowiæ. Niezale¿nie od in-
frastruktury, niezale¿nie od stadionów musimy
przygotowaæ spo³eczeñstwo do odbioru tych mi-
strzostw. Ja sobie nie wyobra¿am, ¿eby miêdzy je-
dnymi meczami a drugimi nasi kibole spotykali
siê w ogródkach piwnych z, ¿e tak powiem, inny-
mi kibicami w podobnym wieku i lali siê po gêbie,
bo z tym te¿ trzeba siê liczyæ.

UEFA przywi¹zuje olbrzymi¹ wagê do centrów
pobytowych kibiców. Podkreœlano uroki Krakowa
z Sukiennicami i uroki innych miast, gdzie nastê-
powa³aby swego rodzaju integracja. Ale tu te¿ nie
obejdzie siê bez dzia³ania mediów. A jeœli media
bêd¹ j¹trzyæ, jeœli media bêd¹ prowokowaæ, jeœli
media bêd¹ za wszelk¹ cenê szuka³y sensacji na
ka¿dy dzieñ – bo media ¿yj¹ krótko, a liczba czytel-
ników gazet spada – to niczego dobrego nie nale¿y
siê spodziewaæ. Okreœlenie, przepraszam, „j...
PZPN”, przez delikatnoœæ nie dopowiem. Ale
wszyscy zapominaj¹, ¿e ten „j... PZPN” to s¹ i ci
pi³karze, którzy biegaj¹, i sêdziowie, którzy gwi¿-
d¿¹, i dziennikarze, którzy o tym pisz¹, i ca³a ple-
jada ludzi, którzy z pi³k¹ s¹ zwi¹zani, a poœrednio
równie¿ kibice.

Wrócê jeszcze na chwilê do Stadionu Narodo-
wego. Otó¿ rzeczywiœcie Warszawa zas³uguje na
wspania³y obiekt narodowy. Ja jestem za tym, tyl-
ko chcê zwróciæ uwagê na to, ¿e jak ju¿ go buduje-
my, to on musi mieæ pojemnoœæ nie piêædziesiêciu
tysiêcy, a siedemdziesiêciu, dlatego ¿e jeœli chce-
my mieæ kiedyœ fina³ Ligi Mistrzów, to on musi siê
odbywaæ na stadionie siedemdziesiêciotysiêcz-
nym. Jeœli zbudujemy stadion na piêædziesi¹t
piêæ tysiêcy, to nigdy siê tego nie doczekamy. To
jest jeden argument. Drugi argument to ten, ¿e
trzeba taki stadion zbudowaæ z bie¿ni¹ lekkoatle-
tyczn¹, aby mieæ ligê œwiatow¹ w lekkiej atletyce,
aby móc organizowaæ mistrzostwa Europy w lek-
kiej atletyce, igrzyska olimpijskie za czterdzieœci
lat itd., itd., itd.

A na koñcu poda³bym jeden ma³y szkopu³: na
czym polega przewaga Stadionu Œl¹skiego nad in-
nymi? Ano na tym, ¿e Stadion Œl¹ski ma olbrzy-

mi¹ bramê wjazdow¹, pod któr¹ mieszcz¹ siê spo-
kojnie tiry, które przywo¿¹ setki ton sprzêtu na
koncerty zespo³u U2, Madonny itp., itp. Nowy sta-
dion na miejscu Stadionu Dziesiêciolecia nie bê-
dzie tego mia³, a w zwi¹zku z tym nikt nie bêdzie
100 t nosi³ na plecach przez amfiteatr czy pod pi-
wnicznymi schodami.

I to s¹, Panie Ministrze, te b³êdy pope³nione na
samym starcie.

Ja chcia³bym zwróciæ uwagê na to – o czym ju¿
z tej mównicy mówi³em niejednokrotnie i ponie-
wa¿ da³em siê poznaæ jako cz³owiek raczej skrom-
ny i niezarozumia³y – ¿e strona rz¹dowa ka¿dej
opcji nie chce czasem korzystaæ z doradztwa lu-
dzi, którzy siê na tym znaj¹. Komisja, która pra-
cuje przy ministerstwie, bada i uczy siê pewnych
rzeczy. Na przyk³ad jedzie do Afryki Po³udniowej,
¿eby tam siê tego uczyæ. A przecie¿ my graliœmy
siedem razy z rzêdu na mistrzostwach œwiata,
graliœmy te¿ na mistrzostwach Europy. Ja nie wi-
dzê w tej komisji ani jednej twarzy pi³karza
z m³odszej generacji. Nie Boñki, nie Tomaszew-
scy, ju¿ nie mówiê o trenerach, nie ja, bo ja jestem
leœny dziadek z grupy pow¹zkowskiej…

(Senator Andrzej Person: Nie taki stary.)
…tylko ludzie, którzy po prostu mogliby coœ

daæ i zrobiæ. A po co? Oni nam s¹ niepotrzebni.
Ba, ich nazwiska pora¿aj¹, ich nazwiska s¹ za
wielkie, ich nazwiska odbior¹ nam splendor i s¹
niepotrzebne. I to jest jeden z argumentów, który
naprawdê jest przedmiotem moich rozwa¿añ i jest
przedmiotem mojej troski.

Na koniec chcia³bym powiedzieæ o jednej rze-
czy: co jest si³¹ Polski i Ukrainy. Otó¿ si³¹ jest za-
interesowanie tymi mistrzostwami. Mo¿e nie na
tej sali, bo – powiem nie³adnie – jak dyskutowaliœ-
my na temat piwa na stadionie, to sala by³a pe³na
i dyskusja trwa³a szeœæ godzin, a jak chodzi o or-
ganizacjê Euro 2012, to debata zmieœci siê
w ci¹gu godziny czy pó³torej. A rzeczywiœcie ten te-
mat wymaga³by potraktowania z tak¹ powag¹, na
jak¹ on autentycznie zas³uguje.

Otó¿ w Austrii i Szwajcarii to zainteresowanie
mistrzostwami Europy mia³o miejsce na tydzieñ
przed, a dzieñ po rozegranym meczu wszystko za-
miera³o, zaœ my ¿yjemy ju¿ tym od prawie pó³tora
roku, jeszcze nam zosta³o parê lat, i ¿yæ bêdziemy.
A jak ju¿ przyjdzie ten termin, to rzeczywiœcie bê-
dziemy wszyscy, podejrzewam, pod ka¿dym
wzglêdem dobrze przygotowani, bo – zakoñczê
s³owami Kapuœciñskiego: kibic przyjdzie na sta-
dion zobaczyæ samego siebie, tego, którym siê nie
sta³. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Andrzej Person ju¿ siê zbli¿a. Pro-

szê bardzo.
(Senator Stanis³aw Kogut: To jest historia…)
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Senator Andrzej Person:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Bêdê mówi³ bardzo krótko. Popieram ten pro-

jekt. A bêdê mówi³ krótko dlatego, ¿e nie pochodzê
z ¿adnego z tych szeœciu miast, tylko z dru¿yny,
która gra nawet ni¿ej ni¿ Kolejarz Stró¿e, bo
w czwartej lidze. Kujawiak W³oc³awek tutaj pro-
mocji nie potrzebuje. To solidna dru¿yna, która
kiedyœ wróci na swoje miejsce.

Zacznê od sprostowania. Pan senator Stani-
s³aw Kogut opowiada³ o tym, jak siê wzrusza³, kie-
dy ogl¹da³ w telewizji zwyciêstwo Polski w wybo-
rach. To nie jest prawda, bo w tym czasie by³ ra-
zem ze mn¹ i z marsza³kiem Borusewiczem w Bra-
zylii i nie móg³ ogl¹daæ tego w telewizji. A mówiê to
dlatego, ¿e byliœmy tam razem na meczu w Kury-
tybie, jak pan pamiêta, Panie Marsza³ku... Sena-
torze – bu³awê marsza³kowsk¹ ka¿dy nosi w ple-
caku. Pan pamiêta, Panie Senatorze Kogut, jak
byliœmy na wspania³ym stadionie…

(Senator Stanis³aw Kogut: Tak, tak.)
Tam ju¿ myœleli o mistrzostwach œwiata

w 2014 r., które prawdopodobnie bêd¹ miêdzy
innymi w tej Kurytybie, a kraj nie jest za bogaty,
ale go na to staæ. Dlatego bym lekko polemizo-
wa³ i z moim przyjacielem, panem Piechnicz-
kiem, i z panem Kogutem. Dwumilionowe mia-
sto mog³oby mieæ nawet dwa stadiony, byæ mo¿e
inaczej skonstruowane, rzeczywiœcie o wiêkszej
pojemnoœci, ale takie, ¿eby mog³a byæ i Tina Tur-
ner, i lekkoatletyka, a tak¿e Liga Mistrzów. Taki
stadion po d³ugo trwaj¹cej, mo¿na powiedzieæ,
dziurze cywilizacyjnej – przecie¿ nie mieliœmy
¿adnego – by siê przyda³, zw³aszcza ¿e uwa¿am –
mo¿e jestem nadmiernym optymist¹ – i¿ te mi-
strzostwa Europy s¹ wspania³¹ trampolin¹ do
tego, abyœmy kiedyœ zrealizowali marzenie pana
prezydenta Starzyñskiego, który w 1937 r., pra-
wie w tym miejscu, w ówczesnym Senacie RP,
powiedzia³, ¿e w 1944 r. w Warszawie bêd¹
igrzyska olimpijskie. Gdyby nie wybuch³a woj-
na, w Warszawie by³aby olimpiada, Warszawa
mia³a takie ambicje, mia³a takie mo¿liwoœci, za-
ledwie po dwudziestu latach od odzyskania nie-
podleg³oœci by³a tak potê¿nym miastem. Dzisiaj
te mistrzostwa Europy to wielka promocja, ale
to nie jest, Drodzy Pañstwo, budowa jakiegoœ
promu kosmicznego. Umówmy siê, ¿e ta „po³o-
wa” mistrzostw Europy – byæ mo¿e wiêcej, ale
powiedzmy, ¿e po³owa – to impreza, która
w czterdziestomilionowym kraju powinna byæ
zorganizowana z lekkoœci¹ motyla. Niestety,
mieliœmy te piêædziesi¹t lat komuny i jest, jak
jest. Takie mamy stadiony, takie drogi, lotniska.
To wszystko budowane od nowa przyniesie nam
wielki splendor. I to nie musi byæ nic olbrzymie-
go. By³em, tak jak jeden, drugi, trzeci czy pi¹ty
senator, w Klagenfurcie i widzia³em rozebrany
dwa dni póŸniej stadion, który by³ nie wiêkszy

ni¿ stadion Kolejarza Stró¿e – raz jeszcze odwo-
³am siê do tego wspania³ego klubu pana senato-
ra Koguta. Wszystko wróci³o do normy i w ma-
³ym miasteczku nic z³ego siê nie dzia³o. I nic z³e-
go nie bêdzie dzia³o siê tutaj.

Myœlê, ¿e ta nasza dzisiejsza dyskusja, w której
nowelizacja specustawy jest tylko fragmentem
czy impulsem do sprawozdania, mnie osobiœcie
da³a satysfakcjê, ¿e przygotowania do tej wspa-
nia³ej imprezy, czynione przez spó³kê PL.2012
i przez pozosta³e organy, przebiegaj¹ znakomicie
i ¿e dziej¹ siê ponad podzia³ami. I mo¿e w 2012 r.,
po zakoñczeniu mistrzostw, wszyscy wspólnie tu-
taj w tej Izbie spotkamy siê jesieni¹, ¿eby napiæ siê
piwa bezalkoholowego, bo, jak pamiêtam, pan se-
nator by³ przeciwko piwu na stadionach. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Rozumiem, ¿e pan senator Kogut zamierza za-

braæ g³os.
(G³os z sali: Nie.)
(Senator Stanis³aw Kogut: Jasne, ¿e minutkê

zabiorê.)
Ale ma pan cztery i pó³ minuty, Panie Senato-

rze.
(G³os z sali: £¹cznie z dojœciem…) (Weso³oœæ na

sali)

Senator Stanis³aw Kogut:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Faktycznie, prawda jest taka, jak powiedzia³

senator Person. Z tym ¿e w jednym, Kolego An-
drzeju, siê pomyli³eœ. Myœmy to losowanie og-
l¹dali tam w TVN w ambasadzie, bo polskie pro-
gramy telewizyjne jednak tam docieraj¹.

Prawda jest taka, Pañstwo Drodzy, jak pan se-
nator Person powiedzia³, ¿e z pi³ki brazylijskiej
te¿ by trzeba by³o wzi¹æ przyk³ad. Jak byliœmy na
tym meczu pierwszoligowym, to pana wiceguber-
natora musieliœmy trzymaæ tam na barierkach,
bo tak kibicowa³, ¿e wnet by spad³ na dó³. I to mi
siê podoba³o: dwadzieœcia tysiêcy ludzi przycho-
dzi ubranych w barwy klubowe, a po meczu po
prostu rozchodzi siê bardzo, ale to bardzo spo-
kojnie. Ju¿ nie chcê tego mówiæ, bo pan senator
Person czy pan senator Piechniczek to chodz¹ca
historia polskiego sportu, ale, Pañstwo Drodzy,
trzeba by by³o wzi¹æ przyk³ad z Brazylii, która
jest faktycznie kuŸni¹ talentów pi³karskich. Tam
nawet na polach trawa jest sieczona w kszta³t
pi³ki. Z samolotu widaæ, ¿e ma to kszta³t normal-
nej pi³ki. Na tym bym skoñczy³, ale chcia³bym je-
szcze sprostowaæ, Drogi Kolego, Panie Senatorze
Person, ¿e wtedy to losowanie ogl¹daliœmy w te-
lewizji. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców…
Pan senator Augustyn, rzutem na taœmê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W czasie tej debaty zosta³em poruszony tylko

jednym stwierdzeniem. Takim oto, i¿ jakieœ nieja-
sne si³y i nie do koñca klarowne kryteria zdecydo-
wa³y, ¿e okreœlone miasta, okreœlone oœrodki zo-
sta³y wybrane na organizatorów Euro 2012 w Pol-
sce. Ja jestem z Wielkopolski. I chcia³bym z tej
mównicy powiedzieæ, ¿e ciesz¹c siê z ka¿dego roz-
wi¹zania, które przyspieszy realizacjê tego rzeczy-
wiœcie wielkiego cywilizacyjnego projektu, trzeba
podkreœliæ, ¿e stolica Wielkopolski, Poznañ, jest
znakomitym miejscem. I panu senatorowi Kogu-
towi na pewno nie o Poznañ musia³o chodziæ, bo
Poznañ jest jednym z najlepiej przygotowanych
miast, ma ogromne zaplecze i z ogromne doœwiad-
czenie. Przypomnê chocia¿by o konferencji klima-
tycznej, która w opinii uczestników zosta³a fanta-
stycznie zorganizowana. A stadion, który w bar-
dzo szybkim tempie jest modernizowany, bêdzie
prawdopodobnie pierwszym spoœród polskich
stadionów spe³niaj¹cych w pe³ni wymogi Eu-
ro 2012. Mówiê o tym, aby komuœ nie przysz³o do
g³owy, by teraz, upominaj¹c siê o dodatkowe oœ-
rodki, za czym oczywiœcie jesteœmy, kombinowaæ,
jak zabraæ jednemu, a daæ drugiemu. Jeœli chodzi
o Poznañ, to z ca³¹ pewnoœci¹ by³ to wybór mery-
toryczny. Stadion Lecha, mistrza Polski, to jest
dobre miejsce do organizacji Euro 2012.

(G³os z sali: I Wroc³aw.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pani senator Rotnicka.
(Rozmowy na sali)
Co tu siê dzieje…

Senator Jadwiga Rotnicka:

Panie Marsza³ku…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale do dys-

kusji to zapraszam tutaj, Pani Senator.)
Ale to bardzo krótko, bo…
(Senator Stanis³aw Kogut: Pani senator pos³u-

chamy.)
(Rozmowy na sali)
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Jest nas co prawda niewiele, poza tym byæ mo-

¿e wszyscy ju¿ o tym wiedz¹, ale powiem, ¿e sto-
pieñ przygotowania do Euro 2012 Poznania, jak
równie¿ innych miast, bêdzie prezentowany jutro
w Sali Kolumnowej Sejmu. Od godziny 10.00 bê-

dzie mo¿liwoœæ pos³uchania ministra i zobacze-
nia, co jest ju¿ przygotowane. Bêd¹ pewnie te¿ na-
si kibice, którzy na tle innych bêd¹ wygl¹daæ su-
per. Ja oficjalnie nie zapraszam, bo nie jestem te-
go inicjatorem, ale przekazujê informacjê, ¿e mo¿-
na tam przybyæ i popatrzeæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Informujê, ¿e…
Pan senator Piechniczek.
(Senator Stanis³aw Kogut: Bêdzie broni³ Œl¹ska

i Krakowa. To najlepsze miasto.)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Antoœ jest na-

szym guru.)
(Rozmowy na sali)
Proszê bardzo.

Senator Antoni Piechniczek:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Subtelnoœæ tej sali i subtelnoœæ tych wypowie-

dzi sprawi³a, ¿e zosta³em wywo³any do tablicy po
raz drugi. (Weso³oœæ na sali) Otó¿ jak trener pi³ki
no¿nej coœ powie, to ka¿dy to przyjmuje w myœl
zasady „uderz w stó³, a no¿yce siê odezw¹”.

Panie Senatorze, pan nie by³ obecny, jak zaczy-
na³em, a wiêc jeszcze raz podkreœlam, ¿e jako tre-
ner, który z reprezentacj¹ gra³ prawie we wszyst-
kich licz¹cych siê miastach – spoœród wszystkich
selekcjonerów to ja prowadzi³em nasz¹ reprezen-
tacjê w najwiêkszej liczbie spotkañ, bo a¿ w sie-
demdziesiêciu dziewiêciu, a jak bym doda³ te za-
graniczne, to w wiêcej ni¿ stu – nie odbieram za-
s³ug ¿adnemu z miast. Decyzjê podejmie UEFA
i chcia³bym, aby to by³a decyzja o szeœciu mia-
stach. Proszê mi wierzyæ, ¿e tu ze strony PZPN nie
dzia³aj¹ ¿adne si³y, które mia³yby zmieniæ jakie-
kolwiek decyzje. Powiem jednak, ¿e to by³a decyz-
ja polityczna, bo komisja, któr¹ powo³a³ by³y pre-
mier, mia³a merytorycznie oceniæ ka¿de miasto
w aspekcie przygotowania, w aspekcie, ¿e tak po-
wiem, rozprowadzenia kibiców po spotkaniu,
w aspekcie doœwiadczeñ itd. Jeœli Stadion Œl¹ski,
na którym, spoœród wszystkich stadionów, zorga-
nizowano najwiêcej meczów miêdzypañstwo-
wych, za organizacjê dosta³ dwa punkty na dzie-
siêæ mo¿liwych, to jaka to jest decyzja, jeœli nie po-
lityczna. Jeœli ze Stadionu Œl¹skiego wszyscy mo-
g¹ siê rozjechaæ w ci¹gu pó³ godziny, bo obwodni-
ce prowadz¹ w ka¿dym kierunku, a dostaje za to
jeden punkt, to jaka to jest decyzja, jeœli nie poli-
tyczna. A cz³owiek, który o tym zdecydowa³, pó³
roku po podjêciu takich a nie innych decyzji poda³
siê do dymisji. Proszê mi wierzyæ, ja to œledzi³em.
Nie szukam winnych, ¿e tak powiem, nikogo nie
stawiam pod œcian¹ – po prostu sygnalizujê. Ci,
którzy znaj¹ zagadnienie, którzy chc¹ siê tym za-
interesowaæ i wiedzieæ coœ wiêcej na ten temat, na
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pewno to wiedz¹. I proszê siê nie obawiaæ, nikt Po-
znaniowi tego prawa nie odbierze. A jeœli chodzi
o jutrzejsz¹ prezentacjê, to nie tylko Poznañ, ale
tak¿e pozosta³e piêæ miast bêdzie tam reprezento-
wane. I serdecznie na tê prezentacjê pañstwa se-
natorów i wszystkich pañstwa zapraszam. (Ok-
laski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e tym razem lista mówców napraw-

dê zosta³a wyczerpana.
(G³os z sali: Niemo¿liwe!)
Wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿y³ pan

minister Edmund Wittbrodt.
Zamykaj¹c dyskusjê, chcia³bym zapytaæ pana

ministra, czy chcia³by siê ustosunkowaæ do tego
wniosku senatora Wittbrodta.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Tury-
styki Adam Giersz: Mogê z tego miejsca, Panie
Marsza³ku?)

Mo¿e pan, oczywiœcie.
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Adam Giersz:

Wniosek ten nas zaskoczy³. Nie mam upowa¿-
nienia, ¿eby go poprzeæ. Myœlê, ¿e ta poprawka
w tej ustawie nie jest konieczna, gdy¿ partnerem
dla UEFA , który ponosi g³ówny ciê¿ar przygoto-
wañ, jest gmina, miasto gospodarz. To miasto or-
ganizuje spó³kê celow¹. Jedyny wyj¹tek uczynio-
no dla województwa œl¹skiego z tego powodu, ¿e to
województwo jest w³aœcicielem stadionu
i w zwi¹zku z tym jest partnerem dla UEFA. Przed-
siêwziêcia realizowane przez zarz¹dy woje-
wództw, o ile s¹ na liœcie przedsiêwziêæ Euro, ko-
rzystaj¹ ze wszystkich przywilejów ustawowych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Zosta³ z³o¿ony wniosek o charakterze legisla-

cyjnym. Proszê Komisjê Gospodarki Narodowej
oraz Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej o ustosunkowanie siê do
przedstawionego wniosku i przygotowanie wspól-
nego sprawozdania w tej sprawie.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Wysokiej Izby.

Panie Ministrze dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o obywatelstwie polskim.

Projekt ustawy zawarty jest w druku nr 466,
a sprawozdanie komisji w druku nr 466A.

Pan senator Andrzej Person zabierze g³os jako
sprawozdawca Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Spraw
Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹.

Panie Senatorze Sprawozdawco, proszê bardzo.

Senator Andrzej Person:

Panie Marsza³ku! Ekscelencjo!
Bêdzie to dla mnie ogromnym zaszczytem, je¿e-

li… Wiem, ¿e by³ obecny pan minister Stachañczyk
i jego dyrektorzy, ale teraz ich tu nie widzê. S¹dzê,
¿e obecnoœæ przedstawicieli Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji w trakcie omawia-
nia tak obszernej materii by³aby wskazana i jeœli
mo¿na by by³o pañstwa zaprosiæ, to by³oby dobrze.
Nie wiem, gdzie pañstwo s¹ w tej chwili.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Przekazujê informacjê: pan minister Stachañ-
czyk przebywa w tej chwili w innej izbie parlamen-
tu. Jak bêdzie to niezbêdne, to siê tu pojawi.

(Senator Andrzej Person: O, ju¿ przyszed³ pan
dyrektor.)

Ale pan minister nie mo¿e, w razie czego prze-
ka¿emy pytania panu ministrowi, jakoœ rozwi¹¿e-
my ten problem, Panie Senatorze.

A teraz czyñ pan swoj¹ powinnoœæ.

Senator Andrzej Person:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, jak by³ pan ³askaw zauwa¿yæ,

jest to stanowisko po³¹czonych komisji, Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej oraz Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci
z Polakami za Granic¹. Dotyczy projektu ustawy,
który pochodzi z naszej Izby, jest dorobkiem tej
kadencji, powiem nieskromnie, jednym z najwiê-
kszych. Obejmuje materiê, która nie by³a regulo-
wana od 1962 r., a wiêc przesz³o czterdzieœci lat.
Zajmuje siê sprawami niezwykle obszernymi, do-
tycz¹cymi nadawania obywatelstwa, uznania za
obywatela, wszystkimi sprawami zwi¹zanymi
z narodowoœci¹ polsk¹ i obywatelstwem polskim.
To wstyd i dla parlamentu, i nie tylko, ¿e przez tak
wiele lat te sprawy nie by³y regulowane. Jak po-
wiedzia³em, po czterdziestu siedmiu latach uda³o
siê wreszcie to wszystko uporz¹dkowaæ. Nasz
projekt znalaz³ poparcie w Sejmie, na posiedzeniu
20 lutego ustawa o obywatelstwie polskim zosta³a
w Sejmie uchwalona, teraz wróci³a do naszej Izby
i na tym wspólnym posiedzeniu po³¹czonych ko-
misji, o którym mówi³em, wprowadziliœmy do tej
ustawy jedenaœcie poprawek. Te poprawki po-
³¹czone komisje przyjê³y na wspólnym posiedze-
niu 5 marca.
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Je¿eli Wysoka Izba pozwoli, pochylê siê nad
trzema poprawkami, wydaje mi siê najistotniej-
szymi, pozosta³e maj¹ charakter legislacyjny.

Pierwsza z poprawek dotyczy tak zwanego pra-
wa opcji, art. 14, który w pierwszym projekcie,
pochodz¹cym z Senatu, znalaz³ swoje miejsce,
a w Sejmie zosta³ wykreœlony. My jako po³¹czone
komisje jesteœmy zdania, ¿e powinno siê prawo
opcji przywróciæ. Polega to na tym, ¿e ma³oletni,
który urodzi³ siê z rodzica Polaka i rodzica cudzo-
ziemca, wed³ug przepisów, które prawo opcji
zlikwidowa³y, automatycznie otrzymuje obywa-
telstwo polskie. Opinia bieg³ych, a tak¿e opinia
naszych rodaków zagranic¹, zw³aszcza ¿yj¹cymi
pod rz¹dami prawa anglosaskiego, jest temu
przeciwna. Uwa¿a siê tam, ¿e powinno byæ prawo
wyboru obywatelstwa, a bierze siê to st¹d, ¿e
w wielu krajach nie ma mo¿liwoœci podwójnego
obywatelstwa przy zajmowaniu wysokich stano-
wisk administracyjnych, wojskowych, na przy-
k³ad w Australii, w Stanach Zjednoczonych i je-
szcze w innych krajach. Jednym s³owem urodzo-
ny na przyk³ad w USA z matki Polski i ojca Ame-
rykanina ma³oletni jest automatycznie, jeœli nie
ma tego prawa opcji, Amerykaninem i Polakiem,
czêsto o tym nawet nie wiedz¹c. Kiedy dosz³oby
do tego, ¿e zajmuje jakieœ wysokie stanowisko,
okaza³oby siê, ¿e pope³ni³ wykroczenie. Krótko
mówi¹c, przywracamy w tym art. 14 prawo opcji,
a wiêc prawo wyboru obywatelstwa, w takim
przypadku, kiedy obywatelstwo rodziców jest
ró¿ne, czyli jeden z rodziców ma obywatelstwo
polskie, a drugi jest cudzoziemcem.

Wielce Szanowny Panie Marsza³ku, Wysoka Iz-
bo, poprawka trzecia dotyczy art. 3 pktu 7, a kon-
kretnie Karty Polaka. W toku prac sejmowych
zwrócono uwagê na zagadnienie uproszczonego
trybu nabywania obywatelstwa polskiego przez
osoby polskiego pochodzenia. Przyjêto zapis, zgo-
dnie z którym prawo to przys³ugiwa³oby wy³¹cznie
posiadaczom Karty Polaka, którzy osiedlili siê
w Polsce. Ten przepis jest nieprecyzyjny i trudny
do wykonania. Pragnê zwróciæ uwagê pañ i panów
senatorów na to, ¿e Kartê Polaka mog¹ uzyskaæ
tylko obywatele pañstw powsta³ych po rozpadzie
Zwi¹zku Radzieckiego, a wiêc osoby polskiego po-
chodzenia, obywatele innych pañstw nie mogliby
z tego skorzystaæ. My rozszerzamy tê mo¿liwoœæ
i w pkcie 7 dodajemy taki oto zapis: cudzoziemca
przebywaj¹cego nieprzerwanie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od dwóch
lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie siê, któ-
re uzyska³ w zwi¹zku z polskim pochodzeniem.

Chcê powiedzieæ jeszcze kilka s³ów o poprawce
szóstej. Wydaje mi siê ona dosyæ istotna, bo doty-
czy katalogu wymogów, którymi objêci s¹ cudzo-
ziemcy ubiegaj¹cy siê o przywrócenie obywatel-
stwa. Jak pañstwo wiedz¹, to jest nowa instytu-

cja, któr¹ w tej ustawie wprowadzamy. Otó¿ do
tych wymogów dodajemy obowi¹zek do³¹czenia
¿yciorysu. To u³atwi prowadzenie postêpowañ
o przywrócenie obywatelstwa polskiego w sytua-
cjach, gdy dokumenty za³¹czone przez zaintere-
sowanego bêd¹ niepe³ne b¹dŸ nie bêdzie móg³ po-
daæ informacji. Do³¹czenie tego ¿yciorysu jest
wskazane, choæby dlatego, ¿e mo¿e tak siê zda-
rzyæ, i¿ kandydat na obywatela polskiego by³ ska-
zany wyrokiem prawomocnym zagranic¹, a nie
wszystkie kraje posiadaj¹ instytucje zaœwiadcze-
nia o niekaralnoœci czy o karalnoœci. Przyk³ado-
wo, Irlandia takich dokumentów nie wydaje. Trze-
ba liczyæ na to, ¿e ten ¿yciorys poszerzy paletê do-
kumentów.

Krótko mówi¹c, te trzy istotne poprawki przyjê-
³y po³¹czone komisje. Panie Marsza³ku, Wysoka
Izbo, wnoszê o przyjêcie ustawy o obywatelstwie
polskim. Przypomnê, ¿e jest to ustawa senacka.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci obu komisji,

to znaczy Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej oraz Komisji Spraw Emi-
gracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹, pana se-
natora Korfantego, o przedstawienie sprawozda-
nia mniejszoœci komisji.

Proszê bardzo.

Senator Bronis³aw Korfanty:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senato-
rowie!

Przedstawiê stanowisko mniejszoœci komisji
do omawianej ustawy. Nie bêdê siê ju¿ odnosi³ do
ca³ej materii ustawy, bo przecie¿ ustawa ju¿ po
raz drugi jest w naszej Izbie.

Chcia³bym powiedzieæ tylko, ¿e tak jak poprze-
dnim razem, czyli kiedy po raz pierwszy na posie-
dzeniu Senatu rozpatrywaliœmy ustawê o obywa-
telstwie polskim, proponujemy – ze wzglêdu na
to, ¿e naszym zdaniem za wiele jest trybów przy-
znawania obywatelstwa, bo a¿ cztery – skreœlenie
rozdzia³u mówi¹cego o uznaniu za obywatela.
Ten rozdzia³ w poprzedniej wersji ustawy oczywi-
œcie funkcjonowa³, tylko w bardzo ma³ym wymia-
rze, dotyczy³ w³aœciwie tylko jednej grupy osób.
Teraz on zosta³ bardzo, bardzo rozszerzony. Do-
tyczy w³aœciwie siedmiu grup osób, a gdy siê weŸ-
mie pod uwagê, ¿e niektóre z tych punktów maj¹
jeszcze pewne podpunkty, to jest to dziewiêæ
grup cudzoziemców, którzy mog¹ byæ uznani za
obywateli.

Te wnioski mniejszoœci… Ich jest dziesiêæ, ale
w³aœciwie dziewiêæ z nich dotyczy tylko jednej
sprawy, a mianowicie usuniêcia ca³ego rozdzia-
³u. Po prostu s¹ one konsekwencj¹ usuniêcia
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pktu 3 z art. 4. To jest w³aœnie ta nasza najwa¿-
niejsza poprawka, któr¹ bêdziemy wnosiæ pod
obrady Senatu.

Proponujemy jeszcze drug¹ poprawkê. Po
art. 38 dodajemy art. 38a, mówi¹cy, ¿e osoba,
która utraci³a obywatelstwo polskie przez nabycie
obywatelstwa innego pañstwa wskutek zawarcia
ma³¿eñstwa z cudzoziemcem lub w zwi¹zku z za-
warciem takiego ma³¿eñstwa, odzyskuje obywa-
telstwo polskie, jeœli z³o¿y odpowiednie oœwiad-
czenie przed w³aœciwym organem i organ ten wy-
da decyzjê o przyjêciu oœwiadczenia. To jest droga
taka bardziej uproszczona, jak gdyby trochê inna
droga ni¿ w przypadku przywrócenia obywatel-
stwa.

Bardzo proszê o pozytywne rozpatrzenie tych
poprawek i zag³osowanie za nimi. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do se-

natorów sprawozdawców?
W kolejnoœci podnoszenia r¹k: pani senator Ar-

ciszewska, panowie senatorowie Andrzejewski
i Bisztyga.

Proszê bardzo.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam do panów sprawozdawców nastêpuj¹ce

pytania.
Czy dysponujecie pañstwo jakimikolwiek eks-

pertyzami i czy w Sejmie równie¿ by³y zlecane eks-
pertyzy dotycz¹ce zagro¿eñ, jakie w³aœciwie mo¿-
na przewidzieæ, je¿eli chodzi o realizacjê tej usta-
wy? Dotyczy³yby one okreœlenia krêgu osób, któ-
rym przywraca siê obywatelstwo polskie, bo mog¹
byæ to ró¿nego rodzaju cz³onkowie ró¿nych forma-
cji wojskowych w Rzeszy Niemieckiej. Czy eksper-
tyzy dotyczy³y sformu³owania: przyjêcie urzêdu
publicznego w s³u¿bie pañstw osi lub ich soju-
szników? Co to dok³adnie oznacza?

Czy te ekspertyzy równie¿ dotyczy³y, je¿eli one
by³y, tego, jakie ta ustawa niesie niebezpieczeñ-
stwo, je¿eli chodzi o przywrócenie obywatelstwa
niektórym osobom, a tym samym wystêpowanie
z ¿¹daniami zwrotu maj¹tku albo wyp³aty odszko-
dowania?

Czy pañstwo uzyskaliœcie odpowiedŸ w postaci
ekspertyz, jak bêdzie interpretowane przez s¹dy
to novum, je¿eli chodzi o przywracanie obywatel-
stwa polskiego?

I jeszcze jedno pytanie. Czy by³y jakieœ eksper-
tyzy dotycz¹ce tego, czy ta ustawa bêdzie odnosi³a
siê równie¿ do zstêpnych, czyli dzieci, wnuków,

osób, które bêd¹ stara³y siê o przywrócenie oby-
watelstwa polskiego?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem, ¿e odpowiada… Kogó¿ to pani se-
nator wzywa do odpowiedzi?

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pa-
na Persona.)

To zaczynamy od senatora sprawozdawcy ko-
misji.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pan
reprezentowa³ nas w Sejmie, tak?)

(Senator Andrzej Person: Tak, tak.)
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Person:

Tam tych ekspertyz by³o kilka. W tej chwili
mam ze sob¹ ekspertyzê pani profesor Mieczys³a-
wy Zdanowicz, ale posiadamy jeszcze trzy eksper-
tyzy, miêdzy innymi profesora, który pracowa³
nad poprzednim projektem razem z panem profe-
sorem Stelmachowskim, jednego z najwybitniej-
szych konstytucjonalistów. Jednak o przedsta-
wienie szczegó³owych informacji zawartych
w tych ekspertyzach poprosi³bym fachowców
z ministerstwa. Ja ogólnie oczywiœcie mogê po-
wiedzieæ na temat instytucji przywrócenia obywa-
telstwa. Ale czy poszczególni eksperci wypowia-
dali siê, Pani Senator, na temat zstêpnych
i wstêpnych albo te¿ jaka bêdzie interpretacja
s¹du, to w tym momencie z tego miejsca trudno
jest mi odpowiedzieæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy pan senator Korfanty chcia³by uzupe³niæ tê
odpowiedŸ? Panie Senatorze?

Senator Bronis³aw Korfanty:

W kilku s³owach chcia³bym uzupe³niæ. Rzeczy-
wiœcie o tych wszystkich sprawach, o których mó-
wi³a pani senator Arciszewska, na naszym po-
przednim posiedzeniu senackim, wrzeœniowym,
nie by³o mowy. Tego problemu nie dotyka³y te
dwie ekspertyzy, pana doktora Piotrowskiego
i pana profesora Jab³oñskiego, jak równie¿ nie
mówi³a o tym ekspertyza pani Zdanowicz, która
by³a opracowywana przez biuro analiz na potrze-
by komisji administracji. Tak ¿e te tematy w³aœci-
wie po raz pierwszy siê pojawiaj¹. Nie by³y one
w ogóle omawiane ani podnoszone. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Andrzejewski, proszê o pytanie.
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Senator Piotr Andrzejewski:

Pytania do pana przewodnicz¹cego Persona.
Pierwsze pytanie. Czy nie obawiacie siê pañ-

stwo, ¿e skoro w art. 3 formu³ujecie zapis, i¿ oso-
ba, która ma stwierdzone obywatelstwo polskie,
a jest równoczeœnie obywatelem innego pañstwa,
ma takie same prawa i obowi¹zki jak osoba posia-
daj¹ca wy³¹cznie obywatelstwo polskie i nie mo¿e
siê wobec w³adz polskich powo³ywaæ na to, ¿e jest
obywatelem innego kraju, to w ten sposób wy-
rz¹dzamy niedŸwiedzi¹ przys³ugê, bo w tych
swoich krajach takie osoby bêd¹ uwa¿ane za pi¹t¹
kolumnê i bêd¹ odsuwane od urzêdów, stanowisk,
stopni, mo¿liwoœci kandydowania, tak jak to ma
miejsce, je¿eli chodzi o podejrzenia, ¿e Karta Pola-
ka pozbawia lojalnoœci obywateli Litwy? Czy nie
nale¿a³o jednak powróciæ do koncepcji odrzuconej
podczas formu³owania tej inicjatywy, mianowicie
takiej, ¿e jednak obywatele zachowuj¹cy parê oby-
watelstw wybieraj¹ nadrzêdne obywatelstwo, cho-
dzi i o wojsko, i o lojalnoœæ wobec pañstwa w zakre-
sie respektowania przede wszystkim jego intere-
sów? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Gdy mamy zbieg warunków,
jeœli chodzi o przywrócenie, uznanie i potwierdze-
nie, to która z tych sytuacji jest priorytetowa? Je-
¿eli zachodz¹ te warunki, to czy mo¿na sobie wy-
braæ jedn¹ z tych podstaw i pójœæ drog¹, któr¹ siê
chce, czy nie?

I wreszcie dlaczego stosuje siê nabycie obywa-
telstwa polskiego z mocy prawa w oparciu o usta-
wê repatriacyjn¹? Czy tam jest nabycie z mocy sa-
mego prawa, bez stosownej decyzji?

To moje trzy pytania. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Andrzej Person:

Na temat pierwszego pytania podczas pier-
wszego posiedzenia i podczas obecnoœci ustawy
w Senacie rozmawialiœmy i takiego zagro¿enia nie
by³o. Zarówno przepisy, jeœli dobrze pamiêtam,
ustawy o obowi¹zku wojskowym, jak i ustawy,
naszej ustawy, w której jest priorytet obywatel-
stwa polskiego, takiego zagro¿enia nie nios¹. Je-
dnoczeœnie, jak wspomnia³em, prawo opcji daje
obywatelowi urodzonemu z rodziców Polaków
i cudzoziemców tak¹ mo¿liwoœæ wyboru, ¿e je¿eli
zdecyduje siê mieszkaæ w Stanach Zjednoczo-
nych czy Australii, to wówczas z tego obywatel-
stwa polskiego mo¿e zrezygnowaæ i byæ obywate-
lem Australii b¹dŸ Stanów Zjednoczonych, bêd¹c
wysokim oficerem czy funkcjonariuszem admini-
stracji. Nie ma tego typu zagro¿eñ.

O uzupe³nienie odpowiedzi poprosi³bym pana
dyrektora, który wiem, ¿e tymi sprawami bardziej
siê zajmuje.

(G³os z sali: Niemo¿liwe.)
Nie mo¿na tego…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ale,

Panie Marsza³ku, to w takim razie ja mam wnio-
sek formalny. Jak my mamy procedowaæ nad tak
wa¿n¹ ustaw¹, gdy nie ma pana ministra…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pani Senator, ja chcia³bym na razie wyczer-
paæ…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Py-
tanie by³o do pana ministra.)

…punkt: pytania do senatorów sprawozdaw-
ców, a potem, je¿eli bêdzie…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Aha,
w porz¹dku.)

…wyra¿ona wola zg³oszenia pytañ do pana mi-
nistra, wezwaæ go, po prostu optymalnie zorgani-
zowaæ czas.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Andrzej Person: Gdyby pan senator

przewodnicz¹cy by³ ³askawy powtórzyæ drugie py-
tanie…)

Senator Piotr Andrzejewski:

Drugie pytanie dotyczy³o zbiegu podstaw do
przywrócenia, uznania i potwierdzenia. Jak to bê-
dzie wygl¹da³o? Które bêdzie priorytetowe? Bo ta-
ka sytuacja te¿ mo¿e zaistnieæ. Na przyk³ad cu-
dzoziemcem jest wyrzucony z Polski w oparciu
o art. 38 ustawy z 1961 r. dzisiaj Niemiec, który
spe³ni warunki, bo mieszka ju¿ tutaj wystarcza-
j¹co d³ugo, a mo¿e te¿ wnieœæ o uznanie za nie-
wa¿n¹ decyzji jego dotycz¹cej. Ró¿ne mog¹ byæ
podstawy. Który tryb bêdzie wtedy priorytetowy?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Przepraszam bardzo, Panie Senatorze. Ja
w tym momencie chcê zg³osiæ nastêpuj¹cy wnio-
sek formalny: proszê o zg³oszenie siê osób, które
chc¹ jeszcze zadawaæ pytania senatorom sprawo-
zdawcom, ¿ebym widzia³, ile jest takich osób.

Jeszcze bêd¹ pan senator Bisztyga, pan sena-
tor Dobrzyñski, tak, to wiem. Te dwie osoby zada-
dz¹ pytania. Zatem…

(G³os z sali: Jeszcze Misio³ek.)
A, jeszcze pan senator Misio³ek. Te trzy osoby

zadadz¹ pytania. Ja proponujê tak: zamkniemy
w tej chwili wstêpnie listê zadaj¹cych pytania se-
natorom sprawozdawcom. W momencie, kiedy
pytania bêdzie zadawa³ pan senator Bisztyga, ja
poproszê, ¿eby sprowadzono pana ministra, tak
aby nie by³o zbytniego opóŸnienia czasowego.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: No
chybabêdziemymusieli jednakpowtórzyæpytania.)

A teraz po tej mojej decyzji formalnej proszê pa-
na senatora o kontynuacjê.
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Senator Andrzej Person:

Powiem szczerze, ¿e nie chcia³bym pañstwa
wprowadziæ w b³¹d. Z doœwiadczenia tego nie
wiem. Zdajê sobie sprawê, ¿e nowa instytucja
przywrócenia obywatelstwa, nieistniej¹ca wczeœ-
niej, nie mog³a odnosiæ siê do uznania i do po-
twierdzenia obywatelstwa. Wydaje mi siê, ¿e jeœli
ktoœ by³ obywatelem polskim, to mo¿e próbowaæ
szukaæ potwierdzenia tego obywatelstwa. Takie
przypadki s¹, nie za czêste, ale siê zdarzaj¹, st¹d
te w¹tpliwoœci, które przedstawi³a pani senator
Arciszewska, ¿e kiedy to obywatelstwo potwier-
dza s¹d, istnieje realne zagro¿enie wyst¹pienia
o maj¹tek.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Cza-
sami robi to tylko wojewoda, Panie Senatorze.)

No tak, wojewoda, ja zdajê sobie sprawê. Ale
mo¿e to przywróciæ…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ale
to nie jest przywrócenie, tylko potwierdzenie, bo
czasami w niektórych przypadkach…)

Mówiê o potwierdzeniu, natomiast przywróce-
nie jest now¹ instytucj¹. Która z nich jest pier-
wsza, nie jestem w stanie powiedzieæ, bo jeszcze to
nie obowi¹zuje.

(Senator Piotr Andrzejewski: I trzecie pytanie,
bo te¿…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:

Trzecie pytanie dotyczy tego, dlaczego w roz-
dziale drugim mówi siê o stosowaniu ustawy re-
patriacyjnej z mocy prawa. Czy ona i w jakim za-
kresie… Tutaj jest tylko powiedziane: „do nabycia
obywatelstwa polskiego przez repatriacjê stosuje
siê przepisy – i s³usznie – ustawy o repatriacji”, ja-
ko wyj¹tek, w zbiegu, powiedzmy, z przepisami tej
ustawy. Tylko dlaczego z mocy prawa? Mo¿e s¹
w ustawie repatriacyjnej sytuacje, kiedy z mocy
samego prawa jest to obywatelstwo?

Senator Andrzej Person:

O ile siê orientujê, wed³ug ustawy o repatriacji
w momencie przekroczenia granicy jest siê auto-
matycznie obywatelem polskim. No wiêc logiczne
wydaje siê, ¿e stosuje siê te przepisy z mocy pra-
wa. Od momentu przekroczenia granicy, jeœli pan
ma tê wizê repatriacyjn¹, to jest pan obywatelem
polskim.

(Senator Piotr Andrzejewski: Z mocy prawa i nie
trzeba ¿adnej decyzji.)

Nie trzeba ¿adnej decyzji.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)

Na pewno od momentu, kiedy ktoœ wkracza na
terytorium Polski, jest obywatelem polskim. Jest
pan minister i…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Witam pana ministra, jest pan oczekiwany…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Piotr Stachañczyk:
Witam serdecznie.)

…zaraz panu ministrowi udzielê g³osu.
W takim razie pan senator Person…
(Senator Andrzej Person: Dziêkujê.)
Panowie senatorowie Bisztyga, Dobrzyñski,

Misio³ek – to s¹ te trzy pytania do senatorów spra-
wozdawców i potem oddajemy g³os panu mini-
strowi.

Proszê bardzo. Z tym ¿e Panowie Senatorowie,
je¿eli bêdziecie mieli potem pytania do ministra
o tej samej treœci, to mo¿ecie skróciæ pytania do
pana senatora sprawozdawcy.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Senatorze, chcia³bym pana zapytaæ,
w nadziei na uzyskanie barwnej i merytorycznej
odpowiedzi, w nastêpuj¹cych kwestiach. Trzy py-
tania.

Pierwsze o instytucjê przywrócenia obywatel-
stwa. Czy mamy wiedzê na temat skali zjawiska?
Czy to bêdzie dotyczy³o w¹skiej grupy ludzi czy
bardzo szerokiej? I ewentualnie do jakiej kategorii
osób, oprócz tak zwanej emigracji marcowej, jest
to kierowane? To jest pierwsze pytanie.

Drugie. Czy projekt by³ w trakcie pracy komisji,
w której pan uczestniczy³, konsultowany ze œro-
dowiskami polonijnymi i czy one mia³y jakiœ
wp³yw na bieg wydarzeñ?

I trzecie pytanie. Na ile ta ustawa bêdzie atrak-
cyjna dla cudzoziemców, którzy siê ubiegaj¹
o obywatelstwo polskie? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Trzy pytania, trzy odpowiedzi.

Senator Andrzej Person:

Przywrócenie obywatelstwa, skala zjawiska.
Od razu powiem, ¿e akurat emigracja marcowa
nie jest t¹ instytucj¹ objêta, poniewa¿ ju¿
w 1984 r. Rada Pañstwa uchyli³a te haniebne dla
nas dekrety, które pozbawia³y obywatelstwa wy-
je¿d¿aj¹cych z Polski obywateli pochodzenia ¿y-
dowskiego. Tak ¿e na pewno nie dotyczy to emi-
gracji marcowej. Co do skali zjawiska, to myœlê, ¿e
przedstawiciele ministerstwa wiêcej tutaj powie-
dz¹. Mnie trudno siê wypowiadaæ na temat tego,
ilu osób mo¿e ono dotyczyæ.
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Mogê panu powiedzieæ, Panie Senatorze, ¿e ten
projekt ma byæ w jakimœ sensie ho³dem i spe³nie-
niem tego, o czym myœleli i marzyli nasi rodacy
wyrzuceni z kraju i pozbawieni obywatelstwa.
St¹d pewnie pana pytanie trzecie o konsultacje
z naszymi krajanami, z Polonusami.

Otó¿ przy poprzednim projekcie z roku 1999
i roku 2000 toczy³a siê bardzo ¿ywa dyskusja miê-
dzy œrodowiskami polonijnymi, zw³aszcza w Lon-
dynie, a parlamentem na temat automatycznego
przywracania obywatelstwa. Jak ju¿ tutaj wielo-
krotnie mówiliœmy, i podczas poprzedniej debaty,
i obecnie, przywrócenie obywatelstwa nie mo¿e
odbywaæ siê automatycznie, bo wtedy mog³oby
dotyczyæ tak¿e tych osób, które sobie albo tego nie
¿ycz¹, albo dla których jest to bardzo krêpuj¹ce
i niewskazane, bo zajmuj¹, jak powiedzia³em, ja-
kieœ wysokie stanowiska, zw³aszcza pod rz¹dami
prawa anglosaskiego, gdzie drugie obywatelstwo
jest niepo¿¹dane i po prostu zabronione. Jednym
s³owem, dyskusja z Poloni¹ dotyczy³a automatyz-
mu. Starsi przedstawiciele Polonii, szczególnie
londyñskiej, angielskiej, uwa¿ali, ¿e Polska po-
winna oddaæ im to obywatelstwo, ¿e nie powinno
byæ tak, ¿eby oni musieli siê zwróciæ o oddanie
obywatelstwa. Zdaj¹c sobie sprawê z ich szczegól-
nych, wra¿liwych wobec nas próœb, stanêliœmy je-
dnak na stanowisku, ¿e musi byæ jakikolwiek
wniosek. Inaczej dotyczy³oby to równie¿ osób,
które tego obywatelstwa nie mog¹ odzyskaæ, bo
zajmuj¹, ju¿ jak powiedzia³em, wy¿sze stanowis-
ka. I to jest ta konsultacja, konsultowane by³o
w wielu œrodowiskach zw³aszcza przywrócenie
obywatelstwa. Projekt zosta³ wys³any, odby³a siê
dyskusja zarówno w komisji emigracji, jak i na
kilku innych forach, miêdzy innymi na forum Eu-
ropejskiej Unii Wspólnot Polonijnych w Berlinie,
o ile dobrze pamiêtam, w grudniu ubieg³ego roku.

Polonijne to by³o drugie pytanie, a trzecie doty-
czy³o, Panie Senatorze Bisztyga…

(Senator Stanis³aw Bisztyga: A trzecie dotyczy-
³o tego, na ile jest atrakcyjne.)

Aha, na ile jest atrakcyjne.
Na pewno jest bardzo atrakcyjne – tak mi siê

wydaje. Jak wiemy, mieszka u nas du¿o cudzo-
ziemców, czêœæ z nich spe³nia wszystkie warunki,
¿eby byæ obywatelami polskimi: p³ac¹ podatki,
wykonuj¹ jakiœ zawód, nie sprawiaj¹ k³opotu i nie
podpadaj¹ pod przepisy karne czy skarbowe. Jed-
nym s³owem, nie ma ¿adnych powodów, ¿eby mie-
li tego obywatelstwa nie dostaæ. Tymczasem dzi-
siaj w ogromnej wiêkszoœci tych przypadków je-
dyna droga to jest nadanie obywatelstwa przez
prezydenta. Chcê od razu powiedzieæ, ¿e my tego
prawa prezydentowi nie odbieramy, takie prawo
przys³uguje panu prezydentowi zgodnie z konsty-
tucj¹. Do wprowadzenie trybu administracyjnego
sk³ania nas Unia Europejska i ratyfikacja ustawy

z 1999 r. któr¹ podpisaliœmy, a której miêdzy in-
nym w³aœnie z tych powodów nie ratyfikowaliœmy.
Otó¿ te przepisy, dziêki którym, czy poprzez które,
obywatel bêdzie móg³ drog¹ administracyjn¹ uzy-
skaæ obywatelstwo, daj¹ mu nie tylko szansê sko-
rzystania z szybszej œcie¿ki, ale przede wszystkim
mo¿liwoœæ odwo³ania siê, je¿eli ta decyzja bêdzie
negatywna, daje prawo do tego, ¿eby uzyskaæ uza-
sadnienie negatywnej decyzji i odwo³aæ siê od
niej. Dlaczego dzisiaj tak nie jest? No prezydent
nie ma takiego obowi¹zku, ¿eby uzasadniaæ swoj¹
decyzjê, ani te¿ od tej decyzji nie ma odwo³ania.
St¹d administracyjny tryb uznania cudzoziem-
ców za obywateli polskich w wiêkszoœci przypad-
ków jest, w moim pojêciu, dla nich atrakcyjny.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Teraz pan senator Jan Dobrzyñski, proszê bar-

dzo.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy kompe-

tencje ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji w sprawie przywracania obywatelstwa pol-
skiego oraz wojewody w kwestii nabywania oby-
watelstwa nie bêd¹ w istocie odbiera³y lub ograni-
cza³y uprawnieñ prezydenta Rzeczypospolitej za-
wartych w art. 137 naszej konstytucji? Ja przy-
pomnê, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ konstytucj¹
wszelka inicjatywa w sprawie uzyskania i utraty
obywatelstwa powinna nale¿eæ do prezydenta, nie
zaœ do innych organów.

I pytanie drugie. Panie Senatorze, na jakiej
podstawie zawarto w art. 14 ustawy zapis o trzy-
miesiêcznym terminie na zrzeczenie siê przez ro-
dziców prawa nadania obywatelstwa polskiego
ma³oletniemu dziecku?

(Senator Andrzej Person: Ju¿ odpowiadam, Pa-
nie Senatorze…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Senator Andrzej Person:

Drugie pytanie, powiem szczerze, jest tak
szczegó³owe, ¿e przekracza moje kompetencje.
Mam nadziejê, ¿e pan minister odpowie.

Dos³ownie przed chwil¹ mówi³em o tym, ¿e
przywracanie obywatelstwa i uznanie za obywate-
la w ¿aden sposób nie odbiera tych uprawnieñ
prezydentowi. Zgodnie z konstytucj¹ nadawanie
i zrzeczenie siê obywatelstwa to jest kompetencja
prezydenta. I tak te¿ pozostaje; ka¿dy cudzozie-
miec ma prawo zwróciæ siê do prezydenta Rzeczy-
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pospolitej Polskiej o nadanie obywatelstwa. Wpro-
wadzenie trybu administracyjnego jest dostosowa-
niem polskiego prawa do prawa europejskiego.
Chodzi te¿ o uproszczenie spraw, które, mówi¹c
wprost, latami siê ci¹gn¹; jest ich bardzo wiele. I nie
ma ¿adnych powodów, ¿eby ci obywatele, którzy
czêsto mieszkaj¹ tutaj od wielu lat, spe³niaj¹ wszys-
tkie wymogi, s¹ dobrymi obywatelami, nie s¹ w ko-
lizji z ¿adnym prawem, p³ac¹ podatki, nie mieli ta-
kiej mo¿liwoœci, ¿eby uczestniczyæ, w pe³ni praw
obywatelskich, w ¿yciu publicznym. St¹d wprowa-
dzenie takiej nowoczesnej instytucji. Ale w ¿aden
sposób nie odbiera to prezydentowi prawa nadawa-
nia obywatelstwa. To samo dotyczy decyzji negaty-
wnych przy uznaniu za obywatela albo przywróce-
niu czy potwierdzeniu obywatelstwa. Je¿eli decyzja
wojewody, organu administracyjnego czy s¹du jest
negatywna, to ta decyzja wcale nie odbiera kandy-
datowi na polskiego obywatela mo¿liwoœci wy-
st¹pienia do prezydenta Rzeczypospolitej z proœb¹
o nadanie obywatelstwa polskiego.

Jeœli chodzi o te trzy miesi¹ce, to przyznam, ¿e
nie wiem, dlatego nie bêdê tutaj strzela³, ¿e tak po-
wiem. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Misio³ek, proszê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Ja mam ta-
kie pytanie. Chodzi o pomys³, który jest zawarty
w projekcie, aby nadawaæ obywatelstwo polskie
osobom ju¿ po dwóch latach pobytu na terenie
kraju. Czy w pana opinii, w opinii komisji nie jest
to zbyt krótki okres? Stwarza on, w mojej ocenie,
pewne mo¿liwoœci przenikania do Polski, no, po-
wiedzmy, jakiejœ nielegalnej agentury.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Raczej ja-
kichœ bandytów.)

Czy nie jest to jednak zbyt krótki okres? Zbyt
³atwo to obywatelstwo mo¿na bêdzie uzyskaæ.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Andrzej Person:

Dziêkujê bardzo.
W sprawach agentury nie jestem za mocny, ale

wydaje mi siê, ¿e dwa lata pobytu od decyzji, któr¹

ten ktoœ otrzyma³, zezwalaj¹cej na osiedlenie siê
w Polsce, to zdaniem ministerstwa, wed³ug jego
doœwiadczeñ, wystarczaj¹cy okres, bo ta decyzja
te¿ zosta³a podjêta na podstawie pobytu tutaj, w
tym celu sk³ada³o siê wiele dokumentów. I jeœli te
dokumenty razem stanowi³y podstawê do wyda-
nia decyzji o osiedleniu siê w Polsce, to przypusz-
czam, ¿e by³ to ju¿ pierwszy plus w ¿yciorysie,
a drugim mo¿e byæ… Pan marsza³ek, jak widzê,
trochê siê krzywi. Przypuszczam, ¿e faktycznie
mog¹ byæ jacyœ agenci, którzy wiele lat gdzieœ tam
maj¹ podwójne twarze, ale na to ju¿ chyba nic nie
poradzimy. Je¿eli przez dwa lata ten cz³owiek za-
chowywa³ siê tu przyzwoicie, p³aci³ podatki, nie
wchodzi³ w kolizjê z prawem, a wczeœniej te¿ spra-
wia³ wra¿enie obywatela lojalnego i przyzwoitego,
to ten okres bêdzie wystarczaj¹cy. Myœlê, ¿e bê-
dzie okazja, ¿eby doœwiadczenie ministerstwa
nam podpowiedzia³o, dlaczego s¹ tu tylko dwa la-
ta, czy móg³by to byæ d³u¿szy okres.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
I pan senator Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:

Panie Marsza³ku, chcê siê zwróciæ do pana se-
natora sprawozdawcy z zapytaniem: dlaczego tak
optymistycznie patrzy na to wszystko, co w komisji
wypracowano i co nam przedstawiono w tym akcie
prawnym? Od nas jako senatorów wymaga siê
g³êbszej refleksji, wymaga siê dok³adnego przyjrze-
nia siê sprawie. I zgodzi³bym siê z przedmówc¹, ¿e
dwa lata to jest krótki okres; ktoœ ledwie, ledwie
u nas siê pojawi³. S¹ ró¿ne niebieskie ptaki, nie-
bieskie czy innego koloru, które bêd¹ mog³y z tego
korzystaæ, dlatego ten okres wymaga wyd³u¿enia,
wyd³u¿enia przynajmniej do piêciu lat, jeœli nie
trzykrotnego, ¿ebyœmy wiedzieli, z kim mamy do
czynienia. Pan senator sprawozdawca mówi³, ¿e
wystarczy, jeœli ktoœ p³aci podatki, jest dobrym
obywatelem. Wiemy, jaka w Stanach Zjednoczo-
nych jest waga p³acenia podatków. Ale ci, którzy
p³ac¹ tam œwietnie podatki, bywaj¹ póŸniej brani
w kajdanki, bo okazuje siê, ¿e podatki p³acili œwiet-
nie, ale œwietnie wychodzi³ im te¿ rozbój czy machi-
nacje finansowe. W zwi¹zku z tym nale¿y tutaj byæ
bardzo, bardzo ostro¿nym.

Wynika te¿ tutaj z tego, co pan senator sprawo-
zdawca przedstawia – byæ mo¿e chce jak najbar-
dziej dok³adnie przedstawiæ rozumowanie komi-
sji – ¿e administracyjne nabywanie czy przywra-
canie obywatelstwa jest œwietne i dobre. Nie! To
narusza nasz¹ dotychczasow¹ tradycjê, ¿e tylko
g³owa pañstwa, ¿e tylko prezydent ma prawo oby-
watelstwo nadaæ, przywróciæ czy u³atwiæ jego na-
bycie. Rzeczywiœcie, tak jak powiedzia³ jeden z ko-

29. posiedzenie Senatu w dniu 18 marca 2009 r.
82 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o obywatelstwie polskim

(senator A. Person)



legów senatorów, to narusza w sposób wyrazisty,
nawet jeœli siê nie jest bieg³ym w jurysprudencji,
art. 137 konstytucji. Trzeba jednak, skoro jesteœ-
my izb¹ wy¿sz¹, izb¹ refleksji, zwróciæ siê do kon-
stytucjonalistów z zapytaniem o to.

Poza tym ca³a ustawa w brzmieniu, które tutaj
rozpatrujemy, zmierza tylko do tego, a¿eby naj-
ni¿szym organom administracyjnym umo¿liwiæ
szczodrobliwoœæ w przywracaniu obywatelstwa,
nabywaniu etc. W zwi¹zku z tym pytam: czy to ma
s³u¿yæ sprawie polskiej, czy nie? Kiedyœ, jeszcze
w miêdzywojniu, tylko zas³u¿onym dla Polski da-
wano obywatelstwo, ktoœ musia³ siê wykazaæ, ¿e
zas³u¿y³ siê dla Polski, a teraz dostaje je ka¿dy, je-
œli tylko przebywa³ u nas przez dwa lata czy p³aci³
podatki. To jest za ma³o. By³bym wdziêczny, gdy-
by pan przewodnicz¹cy, kiedy to wróci do komisji,
zechcia³ przedstawiæ te argumenty, mo¿e komisja
podzieli je i to zmieni.

Senator Andrzej Person:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, Panie Profesorze! Odpowia-

dam na pierwsze pytanie. Zachêcam do zapoz-
nania siê z ca³ym art. 30. On jest tak d³ugi, ¿e
szanuj¹c czas pañstwa, nie cytowa³em go w ca-
³oœci. Otó¿ ten warunek dwóch lat pobytu jest
jednym z kilku, które musz¹ siê sk³adaæ na ca-
³oœæ, jak na przyk³ad pozostawanie co najmniej
trzy lata w zwi¹zku ma³¿eñskim zawartym
z obywatelem polskim albo bycie d³ugotermino-
wym rezydentem Wspólnot Europejskich i jesz-
cze kilka innych. To nie jest tak, ¿e ktoœ, kto
przyjecha³ dwa lata temu, po tych dwóch latach
dostaje obywatelstwo. Fakt, ¿e otrzyma³ zezwo-
lenie na osiedlenie siê, oznacza³ ju¿ spe³nienie
pierwszego wymogu, a od tego czasu minê³y dwa
lata. A otrzyma³ to zezwolenie, poniewa¿, jak po-
wiedzia³em, albo pozostawa³ w zwi¹zku, albo by³
d³ugoletnim rezydentem Wspólnot Europej-
skich. Jest tu na przyk³ad pkt 6 dotycz¹cy cu-
dzoziemca przebywaj¹cego nieprzerwanie i le-
galnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
co najmniej dziesiêæ lat, którego te wczeœniej
wymienione argumenty nie dotycz¹. Jednym
s³owem, wymogi te nie s¹ tak b³ahe i banalne,
jak mo¿na by³oby to odczytaæ z w¹tpliwoœci pa-
na senatora. Moim zdaniem s¹ wystarczaj¹ce,
ale chêtnie je rozszerzê i przeka¿ê na posiedze-
niu komisji to, o co pan profesor pyta³.

(Senator Ryszard Bender: To nie by³o tylko
w moich pytaniach, tylko we wszystkich.)

Wrócê jeszcze do naszych opinii, które przed-
stawiliœmy na posiedzeniu komisji, opinii uzyska-
nych przez Kancelariê Senatu, a tak¿e przez Mini-
sterstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
Bodaj¿e czterech, jeœli dobrze pamiêtam, konsty-

tucjonalistów mówi³o, ¿e nie jest to odbieranie
praw konstytucyjnych panu prezydentowi. Wszy-
stkie te opinie stwierdza³y, ¿e…

(Senator Ryszard Bender: Powiêkszanie tych
praw.)

…tryb administracyjny oznacza powiêkszenie,
dostosowanie do prawa europejskiego, które
u nas te¿ powinno obowi¹zywaæ, je¿eli tê ustawê
chcemy ratyfikowaæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Tak jest. Dziêkujê bardzo.
(Senator Ryszard Bender: Wzbogacanie prezy-

denta…)
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa ma jakieœ pytania?

Skoro nie widzê zg³oszeñ, to wyjaœniam, ¿e pro-
jekt tej ustawy…

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Projekt zosta³ wniesiony przez Senat. Do pre-

zentowania stanowiska rz¹du w toku prac parla-
mentarnych zosta³ upowa¿niony minister spraw
wewnêtrznych i administracji.

Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Sta-
chañczyk, chcia³by zabraæ g³os? Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym przede wszystkim przeprosiæ za

spóŸnienie na ten punkt posiedzenia, ale ró-
wnoczeœnie w Sejmie trwa³a debata na temat
ustawy o zadoœæuczynieniu dla rodzin ofiar wy-
st¹pieñ wolnoœciowych, na której równie¿ mia-
³em przyjemnoœæ reprezentowaæ Radê Mini-
strów. Na skutek przesuniêæ terminów w obu iz-
bach dosz³o do tego spóŸnienia, za które jeszcze
raz przepraszam.

(Senator Ryszard Bender: Przepraszam, czy
pan minister jest jedynym wiceministrem?)

Nie, ale te dwie ustawy, Panie Senatorze, w pe-
wnym sensie osobiœcie prowadzê i rzeczywiœcie je-
stem osob¹, mam wra¿enie, w obu tych przypad-
kach kompetentn¹.

Jeœli chodzi o projekt ustawy, to chcê powie-
dzieæ, ¿e rz¹d popiera projekt ustawy w brzmie-
niu przyjêtym przez Sejm. Popiera tak¿e po-
prawki senackie, z wyj¹tkiem poprawki pier-
wszej, która z punktu widzenia rz¹du, tak jak
mówi³em na posiedzeniu po³¹czonych komisji,
jest poprawk¹ w du¿ej mierze obojêtn¹. Tego ty-
pu zjawisk, o których mówi ewentualny art. 14,
jest rocznie kilka. Sejm odrzuci³ to rozwi¹zanie,
które by³o w inicjatywie senackiej. Senat, komi-
sje, powo³uj¹c siê przede wszystkim na g³osy
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Polaków mieszkaj¹cych poza granicami, to roz-
wi¹zanie przywrócili, ale tutaj, jak mówiê, to
rozwi¹zanie dotyczy, jak pokazuje praktyka, kil-
ku osób, kilku tego typu oœwiadczeñ rocznie,
wiêc ka¿da decyzja, jaka zapadnie, na pewno nie
bêdzie mia³a wiêkszego wp³ywu na problematy-
kê obywatelstwa. Wszystkie pozosta³e poprawki
senackie rz¹d w pe³ni popiera. I tyle mo¿e tytu-
³em wstêpu. S¹dzê, ¿e w ramach odpowiedzi na
pytania…

(Senator Bronis³aw Korfanty: Poprawki mniej-
szoœci te¿?)

Poprawki mniejszoœci nie. Wniosków mniej-
szoœci rz¹d nie popiera.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Cie-
kawe dlaczego.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Kto z pañstwa ma jakieœ pytania? Proszê bar-

dzo, pani senator Arciszewska.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, powtórzê pytania, bo senator

sprawozdawca niestety nie by³ w stanie mi na nie
odpowiedzieæ. Dosta³am niepokoj¹c¹ informa-
cjê, ¿e ani Sejm, ani Senat, ani rz¹d, ani nikt nie
zawar³ w ekspertyzach odpowiedzi na pytanie,
czy w³aœciwie okreœlony jest kr¹g osób, którym
nie przywraca siê obywatelstwa polskiego. Co
mam na myœli? Mam na myœli to, czy nie jest on
ujêty zbyt w¹sko, jeœli chodzi o osoby pe³ni¹ce
s³u¿bê w wojskach, dlatego ¿e s³u¿ba w wojskach
w odniesieniu do Rzeszy Niemieckiej ma siê ogra-
niczaæ tylko do s³u¿by w Wehrmachcie. Czy z lite-
ralnego brzmienia art. 38 ust. 2 pkt. 1 ustawy
wynika, ¿e wst¹pienie do s³u¿by w SS, gestapo
lub SD nie bêdzie wykluczaæ przywrócenia oby-
watelstwa polskiego? Czy taka jest intencja usta-
wodawcy?

Drugie pytanie, te¿ w zwi¹zku z nierozpozna-
nymi problemami. Czy intencj¹ ustawodawcy
jest to… Powstaje w¹tpliwoœæ, czy s³uszne jest
zawarte w tych przepisach ograniczenie czaso-
we od 1 wrzeœnia 1939 r. do 8 maja 1945 r. Wy-
nika z niego, ¿e na przyk³ad dobrowolne
wst¹pienie obywatela polskiego narodowoœci
niemieckiej do Wehrmachtu w sierpniu 1939 r.
nie bêdzie wykluczaæ przywrócenia obywatel-
stwa polskiego.

Poza tym interesuje mnie kwestia podwa¿ania
pewnych zapisów wczeœniejszych ustaw: o oby-
watelstwie polskim z roku 1920, o powszechnym

obowi¹zku wojskowym z 1938 r. Tak by³o w przy-
padku Ulricha K., kiedy Naczelny S¹d Admini-
stracyjny uchyli³ wyrok Wojewódzkiego S¹du Ad-
ministracyjnego w Warszawie z 2007 r. oraz wcze-
œniejsze decyzje odmawiaj¹ce stwierdzenia po-
siadania obywatelstwa polskiego. Wi¹¿e siê to
równie¿ ze spraw¹ von Krockowa na Wybrze¿u,
tam bracia te¿ s³u¿yli w Wehrmachcie. W tej
chwili równie¿ ta sprawa wraca i je¿eli wszystkim
takim osobom bêdziemy przywracaæ obywatel-
stwo polskie, to automatycznie bêdzie siê to
wi¹za³o z roszczeniami, z których siê po prostu
nie wygrzebiemy. A chyba nie o to nam chodzi
w sytuacji, która jest teraz, zw³aszcza wobec te-
go, co siê dzieje za nasz¹ zachodni¹ granic¹, i wo-
bec si³y pewnych œrodowisk, które wystêpuj¹
z roszczeniami.

Nastêpna kwestia. Jaka bêdzie wed³ug pana li-
nia orzecznictwa s¹dowego wobec novum, jakim
jest przywracanie obywatelstwa polskiego, i jak
bêdzie wygl¹daæ w³aœnie ta linia orzecznictwa wo-
bec tych, którzy po to bêd¹ chcieli odzyskiwaæ czy
te¿ mieæ przywracane obywatelstwo – bêdzie na-
wet okreœlane przez wojewodów to, ¿e nigdy nie
zosta³o zabrane obywatelstwo polskie – by potem
skutecznie wystêpowaæ, jak to widaæ obecnie,
z roszczeniami wobec Polski. To siê tyczy póŸnych
przesiedleñców, którzy opuœcili Polskê, udaj¹c siê
do RFN, NRD.

I ostatnie moje pytanie… W³aœciwie zawrê je…
Aha, tu mi pan senator te¿ nie odpowiedzia³, wiêc
zadam pytanie. Czy ten kr¹g osób bêdzie obejmo-
wa³ równie¿ zstêpnych, czyli dzieci, wnuki, pra-
wnuki, etc., czy to siê bêdzie ci¹gn¹æ w nieskoñ-
czonoœæ? Pytam dlatego, ¿e w innych krajach po-
lityka przywracania obywatelstwa czy obdaro-
wywania nim, wi¹¿e siê z pewnymi zobowi¹za-
niami wobec pañstwa. Mówiê to tutaj w kontekœ-
cie bardzo wa¿nej sprawy – zadoœæuczynienia
osobom ewidentnie pokrzywdzonym.

Nie mo¿emy stwarzaæ t¹ ustaw¹ zagro¿eñ dla
tych, którzy obywatelstwo maj¹, nigdy siê go nie
wyrzekali, nie wyje¿d¿ali z Polski. Meandry histo-
ryczne musz¹ byæ wziête pod uwagê podczas kon-
struowania tak wa¿nej ustawy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Szanowna Pani Senator! Po kolei. Jeœli chodzi
o wyk³adniê art. 38, to przez organy administracji
i s¹dy jest on wyk³adany szeroko, tak jak siê to
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dzieje w ogóle w sprawach dotycz¹cych s³u¿by
w si³ach zbrojnych, czyli uwzglêdnia siê tu nie tyl-
ko Wehrmacht jako podstawow¹ si³ê zbrojn¹
III Rzeszy, ale tak¿e na przyk³ad oddzia³y SS.

(Senator Ryszard Bender: A Schutzpolizei?)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

A SD? A inne?)
(G³os z sali: No w³aœnie.)
Proszê pañstwa…
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, wed³ug dotychczasowego

orzecznictwa – bo przecie¿ dzisiaj przepisy
z 1920 r. ³¹czone z ustaw¹ z 1938 r. o powsze-
chnym obowi¹zku obrony dotycz¹ w³aœnie s³u¿by
w wojskach – wyk³ada siê te przepisy tak, ¿e doty-
cz¹ one Niemców s³u¿¹cych w mo¿liwie najszerzej
rozumianej grupie organizacji militarnych i para-
militarnych.

(Senator Ryszard Bender: Tak to jest zapisa-
ne?)

Tak to jest wyk³adane, bo wyk³adamy to na
podstawie przepisów, które powsta³y w latach
trzydziestych i dwudziestych, i niestety nie mo¿e-
my w nich ju¿ dzisiaj niczego zapisaæ.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: One
nie przewidzia³y tych wszystkich formacji, Panie
Ministrze.)

Ale to, co siê dzia³o w latach w czterdziestych,
musimy dzisiaj oceniaæ wed³ug przepisów, któ-
re obowi¹zywa³y w tamtym czasie. Takie s¹ re-
gu³y dotycz¹ce prawa o obywatelstwie – ocenia
siê pewne wydarzenia wed³ug stanu prawnego
z chwili, kiedy one zasz³y. Przy czym jeœli chodzi
o obywateli niemieckich, to stosuje siê tak¿e, po
pierwsze, dekret z 1946 r., który pozbawia³ oso-
by narodowoœci niemieckiej obywatelstwa pol-
skiego i przewidywa³ stosowny tryb postêpowa-
nia, a po drugie, ustawê z 1951 r., która w prze-
pisie niewymienionym, jeœli chodzi o przywra-
canie obywatelstwa polskiego, stwierdza³a, ¿e
osoby, które w chwili wejœcia w ¿ycie tej ustawy
by³y narodowoœci niemieckiej i opuœci³y teryto-
rium Polski, nie przebywa³y na terytorium Pol-
ski, utraci³y z dniem wejœcia w ¿ycie to obywa-
telstwo, chyba ¿e na terenie Polski przebywa³
w owym czasie ich ma³¿onek. Ten przepis nie
jest wymieniony w katalogu przepisów, co do
których osobom, które spe³ni³y jego treœæ, przy-
wraca siê obywatelstwo polskie.

Co do tego zaœ, o co, jak s¹dzê, tak naprawdê
chodzi, czyli odzyskiwania nieruchomoœci przez
osoby narodowoœci przede wszystkim niemiec-
kiej, chcê powiedzieæ, ¿e przywrócenie obywatel-
stwa nie ma znaczenia prawnego dla odzyskania
nieruchomoœci. Bowiem…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pa-
nie Ministrze, we wszystkich procesach to jest
clou programu…)

Pani Senator, czy pani pozwoli, ¿e ja skoñczê?
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Po-

zwolê, ale to jest bulwersuj¹ce.)
Tak, ja wiem, ¿e to jest bulwersuj¹ce, ale to jest

prawda. Dlaczego? Dlatego ¿e podstawy…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie-

prawda.)
Pani Senator, gdy skoñczê, to bêdziemy mogli

rozpocz¹æ polemikê, ale niech mi pani pozwoli do-
koñczyæ.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: To ju¿
w ramach dyskusji. Tak ¿e proszê pana ministra
o odpowiedŸ.)

Pani Senator, mówimy o tak zwanych póŸ-
nych przesiedleñcach. To s¹ osoby, które wyje¿-
d¿a³y do Niemiec na podstawie uchwa³y Rady
Pañstwa z 1956 r., albo osoby narodowoœci ¿y-
dowskiej, które wyje¿d¿a³y do pañstwa Izrael na
podstawie uchwa³y z roku 1958. Osoby te prze-
kazywa³y maj¹tek na rzecz Skarbu Pañstwa czy
te¿ ich maj¹tek, zw³aszcza nieruchomoœci, prze-
chodzi³ na rzecz Skarbu Pañstwa na podstawie
art. 39 ustawy z 1961 r. o gospodarce nierucho-
moœciami w miastach i osiedlach, tak mniej wiê-
cej brzmia³ tytu³ tej ustawy. Ta ustawa w tym¿e
artykule jako warunek przejœcia nieruchomoœci
na rzecz Skarbu Pañstwa wskazywa³a utratê
obywatelstwa polskiego, czyli a¿eby ten artyku³
mia³ zastosowanie, dana osoba musia³a utraciæ
obywatelstwo polskie. Dlatego te¿ osoby te wy-
stêpuj¹ dzisiaj do w³aœciwych wojewodów
o stwierdzenie, o poœwiadczenie posiadania
obywatelstwa polskiego. Wojewodowie, zgodnie
z przyjêt¹ przez wiele lat wyk³adni¹ organów ad-
ministracji, utrzymywan¹ do dzisiaj, poœwiad-
czenia takiego im odmawiaj¹.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: No
w³aœnie.)

Minister spraw wewnêtrznych i administracji
jako organ odwo³awczy równie¿ to robi.

Jednak od 2001 r. mamy do czynienia z jednoli-
t¹, najpierw niejednolit¹, ale mniej wiêcej od
2006 r. jednolit¹ lini¹ orzecznicz¹ warszawskiego
Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego oraz Na-
czelnego S¹du Administracyjnego w Warszawie,
które stwierdzaj¹, ¿e osoby te nie utraci³y obywa-
telstwa polskiego i nakazuj¹ organom admini-
stracji wydaæ im poœwiadczenie posiadania oby-
watelstwa polskiego. Otó¿ to jest w³aœciwa z pun-
ktu widzenia zainteresowanych i jedyna z ich
punktu widzenia droga do tego, aby móc siê ubie-
gaæ o odzyskanie nieruchomoœci. Wszystkie zna-
ne mi przypadki dotycz¹ce odzyskiwania nieru-
chomoœci opiera³y siê na takich kazusach, na ta-
kich stanowiskach i na takich wyrokach s¹dów
administracyjnych.

Z punktu widzenia osoby, która chce siê o coœ
takiego ubiegaæ, wyst¹pienie o przywrócenie
obywatelstwa polskiego w trybie projektowanej
ustawy jest nieporozumieniem, poniewa¿ osoba
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ta, wystêpuj¹c o przywrócenie obywatelstwa,
stwierdza tym samym, ¿e uznaje fakt, i¿ to oby-
watelstwo utraci³a. A je¿eli opuszczaj¹c teryto-
rium Polski, utraci³a obywatelstwo, to nie ma
prawa do odzyskiwania nieruchomoœci. Taka
jest w³aœciwa wyk³adnia tych przepisów. Inaczej
mówi¹c, osoby, które chc¹ dzisiaj odzyskaæ nie-
ruchomoœæ w Polsce, je¿eli s¹ zdeterminowane
i dotr¹ do s¹du, a wyje¿d¿a³y po 1951 r., to w dro-
dze orzeczenia s¹dowego czy w wyniku tego, ¿e
s¹d naka¿e organom administracji wydaæ tak¹
decyzjê, uzyskaj¹ poœwiadczenie obywatelstwa
polskiego. One nie musz¹ ubiegaæ siê o jego przy-
wrócenie, bo to przywrócenie do niczego nie jest
im potrzebne.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: …je-
szcze gorzej.)

Pani Senator, kwestia, czy to… Ja siê mogê
zgodziæ z tym, ¿e tak jest gorzej, ale to jest kwe-
stia linii orzeczniczej s¹dów administracyjnych,
a wczeœniej S¹du Najwy¿szego, obowi¹zuj¹cej od
oœmiu lat. Organy administracji tej linii orzeczni-
czej s¹dów nie podziela³y i nie podzielaj¹, ale nie
maj¹ innego wyjœcia, jak zgodnie z istniej¹cym
prawem wyroki s¹dów wykonywaæ.

Jeœli chodzi o wyrok w sprawie Krockowa, to
dopiero zobaczymy uzasadnienie tego wyroku
NSA. Zasadniczy zarzut, który postawi³ Naczel-
ny S¹d Administracyjny, by³ taki, ¿e w toku po-
stêpowania administracyjnego organ drugiej
instancji orzek³ równie¿ na niekorzyœæ zaintere-
sowanego, ale z innych przyczyn ni¿ organ pier-
wszej instancji. W pierwszej instancji bowiem
rozwa¿ano przepisy ustawy, wyk³adniê ustawy,
czy zainteresowany jako dziecko w ogóle to uzy-
ska³, zaœ w drugiej instancji organ skupi³ siê na
tym, ¿e zainteresowany s³u¿y³ w Wehrmachcie,
a tak¿e zaraz po wkroczeniu Niemców wst¹pi³ do
SA. To by³y przes³anki decyzji organu drugiej in-
stancji.

S¹d stwierdzi³, ¿e w sytuacji, gdy pierwsza in-
stancja mia³a inne powody orzekania, a druga
inne, zainteresowany w toku postêpowania ad-
ministracyjnego nie mia³ mo¿liwoœci odnieœæ siê
do uzasadnienia i do motywu podniesionego
w drugiej instancji, a w zwi¹zku z tym sprawê
nale¿y przeprowadziæ od pocz¹tku i zostanie
ona przeprowadzona od pocz¹tku z uwzglêdnie-
niem wszystkich faktów, które zosta³y stwier-
dzone w toku.

Zapewniam pani¹ senator, ¿e w toku tego po-
stêpowania dokonaliœmy tak gruntownej kweren-
dy archiwów pañstwowych na temat tej¿e osoby,
jak¹ tylko mo¿na by³o w Polsce przeprowadziæ.
Chyba nie ma ju¿ takiego archiwum, w którym nie
szukalibyœmy dokumentów zwi¹zanych z rzeczy-
wistymi wydarzeniami z lat 1930–1945, a doty-
cz¹cych tej osoby pod k¹tem tego, czy ona ma pra-

wo, czy nie ma prawa posiadaæ zgodnie z prawem
obywatelstwa polskiego.

Jaka bêdzie linia orzecznicza? Nie wiem. Linia
orzecznicza – tak jak wynika z kazusu, o którym
mówi³em przed chwil¹, i pani senator doskonale
o tym wie – zmienia siê. Do 2001 r. s¹dy uznawa-
³y, ¿e Niemcy i osoby je¿d¿¹ce do pañstwa Izrael
straci³y obywatelstwo polskie, a od roku 2001
uznaj¹, ¿e tak nie jest. Jednak jest to element
niezawis³oœci s¹dowej i na to ja naprawdê nie
mam wp³ywu.

Jeœli zaœ chodzi o przywrócenie obywatelstwa
dzieciom i wnukom, to nie jest to mo¿liwe. Ta
ustawa zak³ada przywracanie obywatelstwa tylko
tym osobom, które je utraci³y, czyli tym, które s¹
wymienione w decyzji organów w³aœciwych mó-
wi¹cej o tym, ¿e w ten czy w inny sposób trac¹ oby-
watelstwo pañstwa polskiego.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dobrzyñski, proszê bardzo.
(Senator Ryszard Bender: Bêdzie mo¿na póŸ-

niej?)
Tak, tak.

Senator Jan Dobrzyñski:

Panie Ministrze, ja chcia³bym jeszcze wróciæ
do kompetencji ministra MSWiA, o których
wspomina³em, zadaj¹c pytanie panu senatoro-
wi sprawozdawcy. Otó¿ moim zdaniem kompe-
tencje szefa MSWiA, nak³adane przez ustawê,
nad któr¹ dzisiaj debatujemy, w sposób istotny
w kwestii przywracania obywatelstwa polskiego
– dotyczy to równie¿ wojewody w kwestii naby-
cia obywatelstwa – odbieraj¹ uprawnienia pre-
zydenta zawarte w art. 137 naszej konstytucji.
Ja przypomnê, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ kon-
stytucj¹ wszelka inicjatywa, powtarzam, wszel-
ka inicjatywa w sprawie uzyskania lub utraty
obywatelstwa powinna nale¿eæ do prezydenta
pañstwa. Jak ju¿ wczeœniej wspomina³ senator
Bender, to jest akt bardzo wa¿ny dla obu stron,
zarówno nadaj¹cego czy przywracaj¹cego oby-
watelstwo, jak i osoby, która to obywatelstwo
nabywa, zbyt wa¿ny, aby skierowaæ to w takie
tryby administracyjne pañstwa. Nie bez powo-
dów konstytucja wspomina o tym, ¿e jest to
kompetencja prezydenta pañstwa. Myœlê, ¿e
mówienie o tym, ¿e to nie odbiera wagi, a nawet –
tak jak pan senator sprawozdawca wspomnia³ –
dodaje mu rangi i zwiêksza kompetencje jest
nieprawdziwa i jest po prostu niepokoj¹ca. Pa-
nie Ministrze, chcia³bym, ¿eby pan siê do tego
ustosunkowa³.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Panie Senatorze, ja chcê powiedzieæ, ¿e nie po-
dzielam pogl¹dów pana senatora. Po pierwsze…

(Senator Jan Dobrzyñski: Którego, Panie Mini-
strze?)

…tego, ¿e ustawa ta odbiera lub narusza upra-
wnienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Z ¿adnego zapisu konstytucji nie wynika to,
o czym pan powiedzia³, ¿e wszelka inicjatywa
w sprawach nadawania czy utraty obywatelstwa
powinna nale¿eæ do prezydenta. W art. 137, o któ-
rym pan wspomnia³, jest zapisane, ¿e prezydent
Rzeczypospolitej nadaje obywatelstwo polskie
i wyra¿a zgodê na zrzeczenie siê obywatelstwa
polskiego. Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa
przewiduj¹ inne tryby nadania obywatelstwa, nie
tylko nadanie go przez prezydenta. Nale¿y tu
wspomnieæ w szczególnoœci art. 9 obowi¹zuj¹cej
ustawy o obywatelstwie polskim, który przewidu-
je instytucjê uznania za obywatela polskiego. Ona
istnieje od 1962 r. i nikt nigdy konstytucyjnoœci
tego rozwi¹zania nie kwestionowa³. Ono jest w no-
wej projektowanej ustawie poszerzane, ale jeœli
coœ jako ma³e jest konstytucyjne, to jest tak¿e
konstytucyjne jako du¿e. Nie ma zasady, która
mówi³aby o tym, ¿e konstytucyjnoœæ przepisu
zmienia siê w zale¿noœci od liczby osób, które mo-
g¹ byæ jego treœci¹ zainteresowane.

Mamy zreszt¹ tak¿e zupe³nie inny przyk³ad,
mianowicie ustawy o repatriacji. Ustawa o repa-
triacji wprowadza zupe³nie osobny tryb nabywania
obywatelstwa polskiego. Tutaj zainteresowany
uzyskuje decyzjê konsula, potem uzyskuje od kon-
sula wizê, a nastêpnie od funkcjonariuszy Stra¿y
Granicznej otrzymuje w paszporcie stempel
stwierdzaj¹cy przekroczenie granicy i z t¹ chwil¹
nabywa obywatelstwo polskie. Jest to tryb zu-
pe³nie nieuwzglêdniaj¹cy obecnoœci prezydenta.

(G³os z sali: By³ obywatelem…)
Nie, nie by³. Repatriacja w zdecydowanej wiêk-

szoœci dotyczy osób, które nigdy w przesz³oœci
obywatelami polskimi nie by³y. Podobnie…

(Senator Ryszard Bender: To zale¿y i nie wol-
no…)

Ja mówiê o tej, która odbywa siê na podstawie
obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy z roku 2000.

Co wiêcej, ta sama ustawa z roku 2000 w roz-
dziale trzecim przewiduje instytucjê uznania za
repatrianta, czyli sytuacjê, w której osobê, która
przyje¿d¿a do Polski z zagranicy na studia, prze-

bywa tutaj i studiuje, a w ci¹gu dwunastu miesiê-
cy od skoñczenia szko³y wy¿szej z³o¿y do wojewo-
dy wniosek, wojewoda uznaje za repatrianta.
A z dniem, w którym decyzja wojewody staje siê
ostateczna, osoba taka nabywa obywatelstwo
polskie. Czyli mamy w obowi¹zuj¹cym dzisiaj
prawie co najmniej kilka trybów, które zak³adaj¹
sposoby nabycia obywatelstwa polskiego inne ni¿
przez urodzenie lub oœwiadczenie nabycia obywa-
telstwa polskiego przez zainteresowanego, bez
uwzglêdnienia w tym procesie roli prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Jak mówiê, do dziœ ¿a-
den z prezydentów ani ¿aden z podmiotów w³aœci-
wych nie kwestionowa³ tego pogl¹du.

Co wiêcej, ta ustawa na ró¿nych etapach jej
procedowania by³a przedmiotem opinii wielu naj-
wybitniejszych w Polsce specjalistów w dziedzinie
prawa o obywatelstwie polskim. I w zasadzie tylko
w jednej opinii, i to w sposób poœredni, zasygnali-
zowano w¹tpliwoœci, i to powo³uj¹c siê na eksper-
ta, który w opinii przygotowanej osobiœcie dla Se-
natu takich w¹tpliwoœci ju¿ nie mia³. Poza tym nie
podnoszono kwestii niekonstytucyjnoœci tych
rozwi¹zañ. A wiêc to nie jest tak, ¿e te kwestie nie
by³y analizowane, wprost przeciwnie – zarówno
Kancelaria Senatu na ¿yczenie komisji senackich
przed przyjêciem inicjatywy, jak i Kancelaria Se-
jmu w toku prac sejmowych… Co wiêcej, te same
kancelarie w latach 1999–2001, kiedy procedo-
wano nad bardzo zbli¿onym w treœci projektem
ustawy o obywatelstwie polskim, wielokrotnie ba-
da³y kwestie konstytucyjnoœci uznania i eksperci
zabieraj¹cy g³os nie mieli co do tego w¹tpliwoœci.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, pan senator Bender.

Senator Ryszard Bender:

Panie Ministrze, niew¹tpliwie trudno by³o pa-
nu udowodniæ, ¿e przez te postanowienia zwiêk-
sza siê zakres kompetencji prezydenta. Trzeba by
to miêdzy bajki w³o¿yæ i gdyby pan mówi³ to szcze-
rze jak na spowiedzi, ¿e tak powiem, to by pan tego
nie stwierdzi³.

Zwróæmy uwagê, ¿e w Niemczech coraz bar-
dziej zwiêksza siê kompetencje prezydenta. Tam
jest oczywiœcie inna sytuacja, bo Niemcy do dzi-
siaj nie s¹ zjednoczone, to jest Bundesrepublik.
Jest taki podrêcznik historii ustroju, niedawno
wydany, jak kiedyœ podrêcznik Kutrzeby, w któ-
rym mo¿na ³adnie przeœledziæ, jak wzrasta³y
kompetencje prezydenta, od czasów chocia¿by
Weizsäckera do Horsta Kellera. Niemcy wiedz¹,
co robi¹, spiesz¹ siê, bo niebawem ma byæ powo-
³any prezydent Unii Europejskiej i w zwi¹zku
z tym chc¹, ¿eby kompetencje ich prezydenta by-
³y du¿e.
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U nas jest zjawisko odwrotne. Robimy wszyst-
ko, aby takie kompetencje pomniejszyæ. Jesteœ-
my Polakami, pan jest Polakiem. Kiedyœ Zygmunt
Balicki mówi³ o egoizmie polskim, o egoizmie na-
rodowym. To nie jest, powiedzmy, cecha moralnie
dodatnia, ale ju¿ lepsza ni¿ zupe³na obojêtnoœæ
w sprawach narodowych, a do takich kwestii zali-
czyæ nale¿y sprawê kompetencji g³owy pañstwa,
g³owy Najjaœniejszej Rzeczypospolitej Polskiej,
czyli prezydenta.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Nie wiem, czy pan…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Panie Senatorze! Ja jednak nie widzê, powiem
delikatnie, iunctim miêdzy, jak pan senator suge-
ruje, byciem Polakiem czy miêdzy polskoœci¹,
a tym, ¿e ktoœ uwa¿a, i¿ najlepszy ustrój to taki
ustrój, w którym decyduj¹c¹ rolê w pañstwie ma
odgrywaæ prezydent, czy te¿, jak w wielu krajach,
premier, kanclerz czy inna tego typu osoba. Ja
uwa¿am, ¿e kwestia ustroju pañstwa, a tak¿e wy-
konywania poszczególnych jego kompetencji, jest
kwesti¹ podlegaj¹c¹ dyskusji. Pañstwa powinny
w demokratyczny sposób wybieraæ najlepsze dla
siebie modele. I z ca³¹ pewnoœci¹ nie mo¿na zwo-
lenników jakiegokolwiek z tych modeli, o ile nie
zak³adaj¹ wprowadzenia dyktatury, uznawaæ za
osoby gorsze czy te¿ niebêd¹ce w tym konkretnym
przypadku Polakami.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³abym zapytaæ… A w³a-

œciwie zanim zapytam, to chcia³abym opowie-
dzieæ o takiej sprawie. By³am ostatnio w Dort-
mundzie w polskiej misji katolickiej i spotka³am
siê ze spo³ecznoœci¹ tak zwanych dipisów, czyli di-
splaced persons. To s¹ osoby cywilne, które na
skutek dzia³añ wojennych znalaz³y siê poza kra-
jem swojego pochodzenia. Wprawdzie chc¹ one
powróciæ do ojczyzny lub znaleŸæ now¹, ale bez

pomocy nie s¹ w stanie tego uczyniæ. Zacytowa-
³am tu definicjê, któr¹ wywodzi aliancka organi-
zacja dachowa SHAEF, i ta definicja funkcjonuje
w³aœciwie do dzisiaj. Do tej grupy nale¿¹, oprócz
osób o innej narodowoœci, tak¿e Polacy, którzy by-
li wywiezieni w czasie II wojny œwiatowej do Nie-
miec na roboty przymusowe, a tak¿e jeñcy wojen-
ni i ¿o³nierze powstania warszawskiego. Po wojnie
zosta³o ich w Polsce oko³o pó³tora miliona. Czêœæ
wyjecha³a do Stanów Zjednoczonych, do Kanady
i do innych krajów, ale czêœæ, ze wzglêdu na zdro-
wie i inne przyczyny, pozosta³a w Niemczech. Du-
¿a czêœæ z nich nie zrzek³a siê nigdy obywatelstwa
polskiego, ale te¿ nie przyjê³a obywatelstwa nie-
mieckiego. I ci ludzie byli traktowani przez kolejne
polskie rz¹dy, jakby nie byli Polakami, a w Niem-
czech tak, jakby nie byli Niemcami. Wobec tego
byli nazywani czêsto bezdomnymi czy te¿ heimat-
loser Ausländer, czyli w³aœciwie bezpañstwowca-
mi. Czêœæ z nich nadal funkcjonuje z tym statu-
sem. Dla celów identyfikacyjnych w podró¿ach
zagranicznych maj¹ dokument podró¿ny wydany
przez Niemców, ale oni s¹ de facto nadal Polakami
na podstawie swojej tradycji, swojego postêpowa-
nia. Czy dla nich art. 38 naszej ustawy jest wy-
starczaj¹cy? Czy nie powinno siê przewidzieæ dla
tej grupy, z takim uszanowaniem podchodz¹cej
do swojego pañstwa, które utraci³a, czêsto razem
z ziemi¹ na Wschodzie, która to ziemia sta³a siê
czêœci¹ Zwi¹zku Radzieckiego, jakiejœ specjalnej
formu³y przywrócenia czy w³aœciwie potwierdze-
nia ich obywatelstwa, poniewa¿ oni nigdy tego
obywatelstwa siê nie zrzekli? Chodzi mi o to, ¿eby
pomyœleæ o tej czêœci ludnoœci, która naprawdê
wymaga uznania ze wzglêdu na swoj¹ postawê.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Panie Marsza³ku! Pani Senator! Wysoka Izbo!
Tutaj powstaje pewien problem. Zarówno z pun-
ktu widzenia obowi¹zuj¹cego prawa, jak i z pun-
ktu widzenia tej ustawy, osoby te s¹ obywatelami
polskimi, przys³uguj¹ im wiêc wszelkie prawa
obywateli polskich. One nie musz¹… Mog¹ wy-
st¹piæ o poœwiadczenie obywatelstwa polskiego,
na to w tej ustawie jest przewidziany stosowny
tryb, mog¹ wyst¹piæ bezpoœrednio do polskich
w³adz konsularnych o wydanie paszportu, udo-
wadniaj¹c, ¿e nigdy nie stracili obywatelstwa
polskiego. Nie widzê powodu, dla którego kwe-

29. posiedzenie Senatu w dniu 18 marca 2009 r.
88 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o obywatelstwie polskim

(senator R. Bender)



stie dotycz¹ce tych osób mia³yby byæ jakoœ szcze-
gólnie regulowane w tej ustawie, bo one by³y
bezpañstwowcami tak naprawdê tylko w rozu-
mieniu w³adz niemieckich, a obywatelstwa pol-
skiego, jak sama pani zreszt¹ powiedzia³a, ni-
gdy nie straci³y. Z osobami tymi wczeœniej by³
pewien problem. Ale dzisiaj, myœlê, nie ma ¿a-
dnego powodu, ¿eby one wystêpowa³y do w³adz
polskich i uzyskiwa³y polskie dokumenty. Kie-
dyœ, pamiêtam, by³ taki problem, bo wystêpo-
wanie do w³adz polskich powodowa³o, ¿e strona
niemiecka uznawa³a, ¿e ci ludzie s¹ ju¿ cudzo-
ziemcami, przenosi³a ich do innej grupy, o in-
nym statusie, i oni tracili te niemieckie doku-
menty, nie mieli mo¿liwoœci podró¿owania jak
wczeœniej itd. Ale po wejœciu obu krajów do Unii
Europejskiej, po zniesieniu granic ja w³aœciwie
nie dostrzegam takiego problemu. To znaczy,
moim zdaniem zainteresowani powinni udaæ siê
do konsula generalnego w³aœciwego dla miej-
sca, w którym przebywaj¹, i z nim ustaliæ, co po-
winni zrobiæ, je¿eli chc¹ uzyskaæ dokumenty
potwierdzenia, poœwiadczenia obywatelstwa
polskiego. I tutaj nie jest na to potrzebny ¿aden
szczególny przepis ustawowy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Chodzi mi
o art. 39 pkt 2. Jest tutaj mowa o nabyciu obywa-
telstwa. No, je¿eli jest nabycie, to jest i nadanie,
tak ja to rozumiem. To nabycie obywatelstwa pol-
skiego nastêpuje w dniu wydania decyzji o przy-
wróceniu obywatelstwa polskiego. Powiem szcze-
rze, ¿e nie bardzo rozumiem, o co tutaj chodzi, bo
z tego punktu wynika, ¿e obywatelstwo polskie
zostanie nadane decyzj¹, a obywatel je nabywa.
To jest jedna kwestia.

I druga. Co bêdzie w sytuacji, kiedy zostanie
wydana decyzja, ta decyzja zostanie zaskar¿ona
do s¹du, s¹d j¹ uchyli, zostanie wydana druga de-
cyzja, tym razem negatywna. Czy na podstawie tej
pierwszej decyzji jest ju¿ obywatelem, czy nie jest
obywatelem? Czy jest obywatelem od czasu wyda-
nia tej pierwszej decyzji do czasu wydania decyzji
ostatecznej? Jak bêdzie w takiej sytuacji? Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Jeœli chodzi opojêcia „nabycie” i „nadanie”, topo-
zwolê sobie nie zgodziæ siê z panem senatorem. Nie
s¹ to pojêcia to¿same. Zacytujê art. 4 ustawy o re-
patriacji: „Osoba przybywaj¹ca do Rzeczypospoli-
tej Polskiej na podstawie wizy wjazdowej w celu re-
patriacji nabywa obywatelstwo polskie z mocy pra-
wa z dniem przekroczenia granicy Rzeczypospoli-
tej Polskiej”. Czyli mamy tu tê sam¹ instytucjê.
Jest mowa o tym, ¿e nabywa obywatelstwo, nie ma
natomiast mowy o tym, ¿e ktoœ jej to obywatelstwo
nadaje. Czyli pojêcia te nie s¹ to¿same.

A je¿eli chodzi o drugie pytanie, to tutaj bêdzie
stosowana praktyka, która wytworzy³a siê na
podstawie obecnie obowi¹zuj¹cego art. 9 ustawy
o obywatelstwie polskim. Je¿eli jest wydana pozy-
tywna decyzja, to osoba uzyskuje obywatelstwo.
Ale poniewa¿ to jest zwyk³a decyzja administra-
cyjna, to mo¿e zostaæ wzruszona w trybie przewi-
dzianym prawem. Jeœli zostanie wznowione po-
stêpowanie, wydawana jest inna lub to¿sama de-
cyzja. A jak zostanie stwierdzona niewa¿noœæ po-
przedniej decyzji, wtedy z chwil¹, kiedy…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ona
jest to¿sama…)

…ostateczna staje siê ta nowa decyzja, jej skut-
ki wchodz¹ do obrotu prawnego.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, rozumiem, ¿e ustawa wyelimi-
nowa³a ius soli, prawo ziemi, przewiduje tylko sy-
tuacje ius sanguinis, je¿eli jeden z rodziców jest
obywatelem polskim. A ius soli, czyli je¿eli urodze-
nie nast¹pi³o na terytorium Polski, przewidziane
w ustawie z 1920 r., tu mamy ograniczone, tak?

Pytanie drugie. Na pewno znany jest panu ka-
zus von Krockowa i to orzeczenie s¹du admini-
stracyjnego. Co bêdzie, jeœli nie trzeba bêdzie na-
dawaæ obywatelstwa polskiego, bo von Krockow
po prostu je nabêdzie z mocy prawa, a nie ma tu
ograniczeñ, bo on wyst¹pi o to, ¿eby uznaæ jego oj-
ca, a jak wiadomo, jest on obywatelem polskim.
Albo co bêdzie, jeœli ktoœ, kto wojowa³ czy by³ w ja-
kichœ organizacjach faszystowskich, komunisty-
cznych, wszystko jedno jakich – ja nie widzê powo-
du, ¿eby to ró¿nicowaæ, chocia¿ ustawa akurat to
ró¿nicuje – po prostu udowodni, ¿e jego rodzic by³
Polakiem, i to ju¿ eliminuje inne formy ubiegania
siê o obywatelstwo, i powoduje, ¿e z mocy prawa
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nabywa polskie obywatelstwo, bo tu nie ma zró¿-
nicowania. Czy to nie jest jakaœ luka w ustawie?

Trzecie pytanie dotyczy kompetencji wojewo-
dy do potwierdzenia utraty b¹dŸ posiadania
obywatelstwa. Czy przypadkiem nie dublujemy
tutaj postêpowania s¹dowego o ustalenie? I czy
mo¿e to byæ robione dwutorowo? Jest ca³y sze-
reg starych postêpowañ, jeszcze tych o odstêp-
stwie od narodu polskiego, s¹ i te powojenne
ustawy, które eliminowa³y mo¿liwoœæ uznania
za obywateli polskich osób nieposiadaj¹cych
obywatelstwa polskiego i osób, które nie doko-
na³y tak zwanej pseudonostryfikacji. Czy dzisiaj
one mog¹ wyst¹piæ do wojewody o potwierdze-
nie posiadania obywatelstwa? Wojewoda mo¿e
byæ nawet nieœwiadomy tego, ¿e toczy³o siê ja-
kieœ postêpowanie i nie jest obowi¹zany szukaæ
tych dokumentów. Czy nie jest to w jakimœ sen-
sie obejœcie prawa i jakie s¹ tu przewidziane
œrodki zabezpieczaj¹ce? I wreszcie, jest to po-
twierdzenie posiadania obywatelstwa nie ex
nunc, czyli nie od teraz, od chwili wydania, tylko
niejako ex tunc, czyli to dzia³a wstecz, w przeci-
wieñstwie do przywrócenia obywatelstwa.
W zwi¹zku z tym, czy nie rodzi to zagro¿eñ wy-
st¹pienia okreœlonych roszczeñ?

I wreszcie kwestia utraty obywatelstwa pol-
skiego. Osoba, która ju¿ naby³a obywatelstwo,
nie mo¿e go utraciæ, przecie¿ to jest one way tic-
ket, to dzia³a tylko w jedn¹ stronê. Je¿eli oka¿e
siê, ¿e ten cz³owiek jest rezydentem KGB czy ja-
kiegoœ wywiadu innego pañstwa i jego obywatel-
stwo polskie stanowi zagro¿enie dla obronnoœci
i bezpieczeñstwa pañstwa, a jest ju¿ po prawo-
mocnej decyzji, to nie ma ¿adnej drogi, ¿eby tego
cz³owieka obywatelstwa pozbawiæ. Czy to te¿ nie
jest luka? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Po kolei.
Je¿eli chodzi o zasadê ius soli, to tak jak i po-

przednia ustawa, ustawa obecna zasadê ius soli
jako zasadê pomocnicz¹ stosuje – zwracam tu
uwagê na art. 15: „Ma³oletni nabywa obywatel-
stwo polskie jeœli…”

(Senator Piotr Andrzejewski: Tylko ma³oletni.)
Przepraszam, art. 14 ust. 1 pkt 2: „urodzi³ siê

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego ro-
dzice s¹ nieznani, nie posiadaj¹ ¿adnego obywa-
telstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreœlone”.
Taka jest…

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale je¿eli s¹ cu-
dzoziemcami, nie nabywa obywatelstwa.)

Nie nabywa obywatelstwa polskiego. Taka kon-
strukcja prawna istnia³a praktycznie zawsze.
W Polsce zawsze stawiano na zasadê prawa krwi.
Tê zasadê prawa krwi podkreœla art. 34 konstytu-
cji mówi¹cy, ¿e dziecko obywateli polskich naby-
wa obywatelstwo polskie, i to jest zasada. Ten ar-
tyku³ wskazuje wyraŸnie, ¿e nie osoba urodzona
na terytorium, tylko maj¹ca rodziców obywateli.
To jest jakby coœ, co rozstrzyga, ten artyku wybie-
ra podstawow¹ zasadê nabywania obywatelstwa
polskiego.

Jeœli chodzi o sprawê pana von Krockowa, to ja
o tej sprawie ju¿ mówi³em przed chwil¹, ale mogê
powtórzyæ, ¿e my oczekujemy na uzasadnienie
orzeczenia Naczelnego S¹du Administracyjnego…

(Senator Piotr Andrzejewski: Ja je mam. S³u¿ê.)
Ono bêdzie…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Do

ministerstwa jeszcze nie dotar³o.)
(Rozmowy na sali)
Sprawa bêdzie… My w sprawê pana von Kroc-

kowa w³o¿yliœmy wiele pracy i w³aœnie takiej,
o której pan senator mówi³, ¿e nie jest prowadzo-
na – wprost przeciwnie. Przejrzane zosta³y chyba
wszystkie archiwa pañstwowe, które mog³y
zawieraæ dane dotycz¹ce osób zamieszkuj¹cych
na tym terenie w latach trzydziestych i czterdzie-
stych. Z tego wywiedliœmy okreœlone wnioski.
S¹d, w du¿ej mierze opieraj¹c siê na elementach
proceduralnych, nam tê decyzjê uchyli. Ale moim
zdaniem my pog³êbimy niektóre elementy i to,
czego wczeœniej nie by³o, bêdzie ju¿ w decyzji wo-
jewody, zobaczymy. W mojej ocenie z dotychcza-
sowych… Bo nie mogê siê wypowiadaæ co do tego,
jak¹ decyzjê wyda wojewoda, poniewa¿ jestem or-
ganem odwo³awczym. Ale generalnie na razie nie
widzia³em dowodów, które wskazywa³yby na ko-
niecznoœæ zmiany stanowiska. Je¿eli wojewoda
w toku postêpowania takie dowody znajdzie, to
jest to kwestia dalsza. Sprawa ta wróci do wojewo-
dy, potem trafi prawdopodobnie do nas, czyli do
ministerstwa jako instancji odwo³awczej, i zoba-
czymy, jak siê skoñczy.

Co do pana von Krockow, to tam generalnie jest
jeszcze taka kwestia, ¿e on trafi³ w lukê w ustawie
z 1951 r. Jego ojciec utraci³ bowiem obywatelstwo
polskie na podstawie ustawy z 1951 r., która mó-
wi³a, o czym ju¿ wspomina³em, ¿e trac¹ obywatel-
stwo osoby narodowoœci niemieckiej, które opu-
œci³y terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a po-
siada³y to obywatelstwo w dniu 1 wrzeœnia 1939 r.
– tak dok³adnie brzmia³ ten przepis – chyba ¿e
ma³¿onkowie s¹ w Polsce, ale ta sytuacja tu nie
zachodzi³a. Jednak ustawodawca w 1951 r. nie
uwzglêdni³ dzieci tych osób urodzonych miêdzy
1 wrzeœnia 1939 r. a rokiem 1951. W zwi¹zku
z tym ojciec niew¹tpliwie utraci³ obywatelstwo,
ale zgodnie z opiniami prawnymi, które zosta³y
w tej sprawie na etapie postêpowania przed woje-
wod¹ przygotowane, syn urodzony w tym okresie
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naby³ obywatelstwo, bo jego ojciec wtedy je mia³, i
go nie utraci³, poniewa¿ ten przepis w 1951 r. by³
taki, jaki by³.

Jeœli chodzi o przywracanie obywatelstwa zgo-
dnie z tym, co jest w projektowanej ustawie, to nie
mo¿e to dotyczyæ osób innych ni¿ zainteresowa-
ne, czyli wyst¹piæ mo¿e tylko osoba, która straci³a
obywatelstwo i tylko w swojej sprawie. Nie mo¿na
przywracaæ obywatelstwa rodzicom, dziadkom,
dzieciom ani nikomu innemu. Ta instytucja, ta-
ka, jaka tu jest zaprojektowane, ma dotyczyæ tyl-
ko osób, które utraci³y obywatelstwo i teraz z³o¿¹
wniosek.

Je¿eli chodzi o postêpowania przed wojewod¹,
to nie podzielam pogl¹du pana senatora, ¿e s¹ one
prowadzone pobie¿nie, wprost przeciwnie, mamy
raczej…

(Senator Piotr Andrzejewski: Ja nie mówiê tego.)
…zarzuty od zainteresowanych…
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja nie powiedzia-

³em tego.)
Ale jakby doszed³ pan senator do wniosku, ¿e

wojewodowie nie badaj¹…
(Senator Piotr Andrzejewski: Ex nunc…)
Ale momencik.
…¯e wojewodowie nie badaj¹ okolicznoœci. Po

pierwsze, wojewodowie, prowadz¹c takie postê-
powanie, maj¹ pe³ny obowi¹zek zbadaæ, czy
osoba w chwili urodzenia mia³a obywatelstwo
polskie. To jest pierwsza sprawa, od której ka¿-
de takie postêpowanie musi siê zacz¹æ. Po dru-
gie, wojewoda powinien zbadaæ, czy w toku ¿y-
cia danej osoby zaistnia³ jakiœ fakt, który zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi w tym dniu przepisami
o obywatelstwie polskim doprowadzi³ do utraty
tego obywatelstwa, czy te¿ nie. Dopiero tak prze-
prowadzone postêpowanie mo¿e siê skoñczyæ
decyzj¹ potwierdzaj¹c¹ posiadanie obywatel-
stwa polskiego. Zwracam uwagê na to, ¿e jest
zasadnicza ró¿nica miêdzy nabywaniem obywa-
telstwa polskiego, niezale¿nie od tego, w jakim
trybie, a poœwiadczeniem posiadania obywatel-
stwa. Wojewoda jest organem, który stwierdza
stan prawny w danym dniu, stwierdza, ¿e ktoœ
ma obywatelstwo polskie. Ka¿dy ma prawo wy-
st¹piæ do organu po to, ¿eby dostaæ poœwiadcze-
nie, i¿ posiada obywatelstwo polskie. Jakiœ or-
gan w Polsce musi badaæ te sprawy i stwierdzaæ,
czy ktoœ ma obywatelstwo polskie, czy go nie
ma. Na mocy decyzji wojewody obywatelstwa
polskiego siê nie nabywa.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
W Gdañsku s¹ takie przypadki, ¿e nie by³o dowo-
dów, a wydano takie potwierdzenie, Panie Mini-
strze. To jest skandal!)

Pani Senator, je¿eli tak siê zdarzy³o…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pani

Senator, poczekajmy na ca³¹ wypowiedŸ.)

Pani Senator, je¿eli tak siê zdarzy³o, to dosz³o
do ra¿¹cego naruszenia prawa w rozumieniu
art. 156 k.p.a., i je¿eli pani zna tego typu przy-
padki, to prosi³bym bardzo o informacjê, to wte-
dy rozpoczniemy postêpowanie w sprawie
stwierdzenia niewa¿noœci decyzji wojewody w tej
kwestii. Je¿eli bez dowodów wydano komukol-
wiek potwierdzenie posiadania obywatelstwa
polskiego, to s¹ stosowne tryby prawne, ¿eby ten
problem rozwi¹zaæ.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pi-
sa³am sto razy, a kamienica jest ju¿ w trzecich rê-
kach, Panie Ministrze, bo zosta³a zwrócona
i sprzedana. Takie s¹ skutki braku wspó³pracy.)

(Senator Zbigniew Romaszewski: A obywatel-
stwo zosta³o.)

Pani Senator, mogê stwierdziæ, ¿e o ile wiem,
chyba nie do mnie. To, co siê dzieje z kamienic¹,
nie zmienia postaci rzeczy, tego, ¿e je¿eli niezgod-
nie z prawem komuœ poœwiadczono obywatelstwo
polskie, to tak czy owak, niezale¿nie od tego, czy
kamienia jest w trzecich rêkach, czy w jakiœ in-
nych, nale¿a³oby tê sprawê postawiæ na nogi, czyli
takie decyzje pouchylaæ. Bo to mo¿e mieæ te¿
skutki dla dalszych wydarzeñ w tym obszarze,
zw³aszcza ¿e pokazanie, i¿ organy pañstwa reagu-
j¹ w takiej sytuacji, mo¿e z opóŸnieniem, ale rea-
guj¹, moim zdaniem mog³oby mieæ znaczenie.
Tak ¿e ja naprawdê – nie powiem, ¿e z zadowole-
niem, bo tego typu fakty nie mog¹ budziæ niczyje-
go zadowolenia – proszê o przekazanie informacji,
zbadamy gruntownie tê sprawê. Bo nawet je¿eli
oka¿e siê, ¿e nie mo¿na tej decyzji uchyliæ, to byæ
mo¿e oka¿e siê, ¿e s¹ osoby, które naruszy³y pra-
wo, i wtedy nale¿y równie¿ tym aspektem sprawy
– chodzi o urzêdników – siê zainteresowaæ.

Wracaj¹c do zasadniczego wywodu i odpowiedzi
na pytania pana senatora Andrzejewskiego, po-
wiem, ¿e potwierdzenie nie jest sposobem nabywa-
nia obywatelstwa, ale jest rodzajem zaœwiadcze-
nia, tylko wydawanego w bardziej rozbudowanym
trybie, ¿e ktoœ posiada obywatelstwo polskie.

Co do utraty obywatelstwa polskiego, to tu rze-
czywiœcie jest tak, ¿e utrata obywatelstwa pol-
skiego nastêpuje wy³¹cznie wtedy, gdy dana oso-
ba wyra¿a zgodê na jego zrzeczenie siê, i to wynika
zarówno z, o ile pamiêtam, art. 37, jak i art. 137
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nie zmie-
nia to jednak sytuacji, któr¹ mamy obecnie, ¿e je-
¿eli przewidziane w art. 9 ustawy o obywatelstwie
czy art. 16 ustawy o repatriacji, mówi¹cym o uz-
naniu za repatrianta, decyzje wojewody zostan¹
w trybie przewidzianym prawem podwa¿one,
uchylone, czy stwierdzona zostanie ich niewa¿-
noœæ, to osoby utrac¹ równie¿ obywatelstwo pol-
skie, bo naby³y je na mocy decyzji administracyj-
nych, które nastêpnie zosta³y wyeliminowane
w sposób zgodny z k.p.a. z obrotu prawnego.

(Senator Ryszard Bender: A jak przyby³y i dzia-
³aj¹ na szkodê Polski?)
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Je¿eli ktoœ przyby³ do Polski i dzia³a na szko-
dê Polski, to niezale¿nie od tego, czy naby³ oby-
watelstwo polskie w wyniku nadania go przez
prezydenta Rzeczypospolitej czy te¿ w jakimkol-
wiek innym trybie, powinien ponieœæ odpowie-
dzialnoœæ karn¹ przed polskimi w³adzami. Nie
ma ¿adnych gwarancji, ¿e uznanie kogoœ za oby-
watela polskiego bêdzie oznacza³o badanie
w mniejszym stopniu jego zwi¹zków z obcymi
s³u¿bami ni¿ wtedy, gdy to obywatelstwo jest
nadawane przez prezydenta, bo zarówno w jed-
nym, jak i w drugim stanie faktycznym i praw-
nym te same organy badaj¹ wnioski. Wojewoda
bêdzie przesy³a³ wnioski do w³aœciwych s³u¿b,
a minister spraw wewnêtrznych, który otrzymu-
je ka¿dy wniosek, o ile prezydent nie za¿yczy so-
bie otrzymaæ go do r¹k w³asnych, opiniuje ten
wniosek za poœrednictwem s³u¿b w³aœciwych
w sprawach bezpieczeñstwa pañstwa. I w tym
zakresie jedno postêpowanie nie bêdzie siê ró¿-
ni³o od drugiego. S³u¿by, które tym siê zajmuj¹
w naszym pañstwie, bêd¹ siê wypowiada³y zaró-
wno w tej sytuacji, jak i w tej sytuacji. Nieznane
s¹ mi przypadki, ¿eby wojewodowie wydawali
decyzje na korzyœæ jakichkolwiek osób, gdy
w aktach sprawy mieli opinie Agencji Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego czy innych s³u¿b, ¿e
dana osoba dzia³a, dzia³a³a na szkodê pañstwa
polskiego czy te¿ mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla
tego pañstwa lub jego obywateli.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Korfanty.

Senator Bronis³aw Korfanty:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Mam trzy
pytania.

Pierwsze zwi¹zane jest z art. 20. Artyku³ ten
dotyczy nadania obywatelstwa polskiego. Do
wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, zgo-
dnie z pktem 4, nale¿y do³¹czyæ informacjê o po-
siadaniu obywatelstwa w przesz³oœci, jego utra-
cie oraz dacie nabycia obywatelstwa innego pañ-
stwa. Chcia³bym zapytaæ, czy jest to jakaœ nie-
konsekwencja w stosunku do rozdzia³u, który
traktuje o przywróceniu obywatelstwa. Bo prze-
cie¿ w tym rozdziale w art. 38 ust. 1 mówimy, ¿e
cudzoziemcowi, który utraci³ obywatelstwo…
Jak to jest, Panie Ministrze, ¿e tutaj przywraca-
my obywatelstwo osobie, która je utraci³a,
a w tamtym artykule jest nadawanie przez prezy-
denta tego obywatelstwa? Czy osoba chc¹ca od-
zyskaæ obywatelstwo mo¿e je odzyskaæ, pomija-
j¹c rozwi¹zania z rozdzia³u 5 zwi¹zane z przywró-
ceniem obywatelstwa, i mo¿e iœæ w kierunku roz-

wi¹zañ z rozdzia³u 3 dotycz¹cego nadania obywa-
telstwa? To jest jedno pytanie.

Drugie pytanie dotyczy art. 38 ust. 2 pkt 2
ustawy. Chcia³bym zapytaæ: jak nale¿y rozumieæ
zwrot „przyj¹³ urz¹d publiczny w s³u¿bie Pañstw
Osi lub ich sojuszników”? O jak¹ s³u¿bê wobec
Pañstw Osi lub sojuszników chodzi? Czy wspo-
mniany wczeœniej przypadek wst¹pienia do s³u¿-
by SS, Gestapo lub SD bêdzie zakwalifikowany
w³aœnie jako przyjêcie urzêdu publicznego w s³u¿-
bie Pañstw Osi lub ich sojuszników? To jest dru-
gie pytanie.

A trzecie pytanie zwi¹zane jest tak¿e z tym
rozdzia³em mówi¹cym o przywróceniu obywa-
telstwa, a dok³adniej z opini¹ pani profesor Zda-
nowicz, która to opinia zosta³a przygotowana na
potrzeby sejmowej komisji administracji. Pani
profesor pisze w pewnym momencie tak: „Sam
fakt zaproponowania tej formy nabycia obywa-
telstwa – chodzi tu o przywrócenie obywatel-
stwa – i przyjêcia koncepcji, i¿ nastêpuje na
wniosek zainteresowanej osoby, nie budzi
moich zastrze¿eñ. W¹tpliwoœci powstaj¹
w zwi¹zku z przekazaniem tych kompetencji mi-
nistrowi do spraw wewnêtrznych. Po pierwsze,
art. 137 stanowi, i¿ prezydent RP nadaje obywa-
telstwo polskie”… I „korzysta z domniemania
konstytucyjnoœci, to wprowadzenie nowej in-
stytucji nie powinno wi¹zaæ siê z wprowadze-
niem nowej procedury i nowego podmiotu pode-
jmuj¹cego decyzje w tych sprawach”. Bo prze-
cie¿ mamy ju¿ trzy podmioty, które podejmuj¹
te decyzje: jest prezydent, jest wojewoda, jest
wreszcie, w wypadku przywrócenia obywatel-
stwa, minister spraw wewnêtrznych. Jakie
przes³anki sta³y za tym, ¿eby w³aœnie w przywró-
ceniu obywatelstwa bra³ udzia³ minister spraw
wewnêtrznych, a nie na przyk³ad prezydent?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Dziêkujê.
Panie Senatorze, jeœli chodzi o pierwsze pyta-

nie, to we wniosku o nadanie obywatelstwa pol-
skiego wpisuje siê informacje o posiadaniu oby-
watelstwa polskiego, poniewa¿ ka¿da osoba,
która obywatelstwa polskiego nie ma, mo¿e wy-
braæ sobie tryb, w którym chce je uzyskaæ.
W zwi¹zku z tym posiadanie obywatelstwa
w przysz³oœci nie stoi w ¿aden sposób na prze-
szkodzie temu, aby zainteresowany napisa³ do
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prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek,
i¿ chce uzyskaæ takie obywatelstwo w drodze
nadania go przez prezydenta. Mo¿e chcieæ je tak
uzyskaæ, nie ma…

(Senator Bronis³aw Korfanty: Z tamtego nie
musi korzystaæ, tak?)

Nie musi korzystaæ z tamtego trybu, mo¿e sobie
wybraæ taki tryb, jaki w jego przypadku… Mo¿e
byæ te¿ tak, ¿e… A, przepraszam.

I ta informacja jest potrzebna dlatego, ¿e w to-
ku przygotowywania dokumentów dla prezyden-
ta badane jest zawsze to, czy dana osoba nie po-
siada obywatelstwa polskiego. A wiêc fakty, które
ona tu podaje, zostan¹ zbadane. D¹¿ymy do tego,
a przynajmniej staramy siê tak robiæ, ¿eby prezy-
dentowi nie zdarzy³ siê wypadek, i¿ nada obywa-
telstwo komuœ, kto ju¿ obywatelstwo polskie po-
siada. Dlatego te informacje we wniosku s¹ nie-
zbêdne.

Je¿eli chodzi o art. 38 ust. 2 pkt 2, to s³u¿bê
w tych wspomnianych tam urzêdach nale¿y ro-
zumieæ mo¿liwie szeroko. W naszej opinii wcho-
dzi tu w grê ³¹cznie pojêcie s³u¿by w wojskach,
urzêdu publicznego oraz uczestniczenia w ³ama-
niu praw cz³owieka i dzia³ania na szkodê Polski –
mówi¹ o tym ust. 1, 2 i 3. Czyli odpowiedŸ na to,
co jest tam napisane, pozwoli nam w sposób
ca³kowity wykluczyæ osoby, które bra³y udzia³
w dzia³aniach tych formacji, o których pañstwo
przed chwil¹ mówili, zw³aszcza w kontekœcie do-
tycz¹cym formacji z wiêkszoœci orzeczeñ Trybu-
na³u Norymberskiego. A co do kwestii urzêdu
publicznego, to nale¿y j¹ rozumieæ mo¿liwie sze-
roko, przy czym chodzi jednak oczywiœcie o sa-
modzielne przyjêcie, czyli o wolê przyjêcia takie-
go urzêdu. Tak jak to dotyczy dzia³ania w tych
formacjach od wielu lat osób na przyk³ad naro-
dowoœci œl¹skiej czy narodowoœci niemieckiej,
które zosta³y w Polsce i które…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie
ma narodowoœci œl¹skiej, Panie Ministrze!)

Okej.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pa-

nie Ministrze…)
Osoby mieszkaj¹ce przed wojn¹ na Œl¹sku…
(G³os z sali: Ajajajajaj!)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale

przepraszam, ja proszê o ciszê. Proszê pañstwa,
bêdzie okazja do dyskusji, ka¿dy bêdzie mia³
czas.)

Istniej¹ osoby, które twierdz¹, ¿e tak¹ narodo-
woœæ posiadaj¹.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-
szê nie przed³u¿aæ pytañ do pana ministra.)

Ale zostañmy przy tym, ¿e s¹ osoby narodowo-
œci niemieckiej, które zosta³y w toku II wojny
œwiatowej wcielone do Wehrmachtu czy te¿ osoby
zamieszkuj¹ce… Osoby narodowoœci niemiec-

kiej, które zosta³y wcielone do Wehrmachtu w to-
ku poboru, nie s¹ uznawane od wielu lat, zarówno
przez doktrynê, jak i przez orzecznictwo, za osoby,
które wst¹pi³y tam samodzielnie, bo wst¹pi³y
w zwi¹zku z zagro¿eniem kar¹ œmierci za niewziê-
cie w tym udzia³u.

Jeœli zaœ chodzi o opiniê pani profesor Zdano-
wicz, to pani profesor Zdanowicz generalnie
w tym punkcie mówi dalej tak: „Je¿eli przyjmiemy,
¿e istniej¹cy podzia³ kompetencji (nadanie doko-
nywane przez prezydenta i uznanie – przez woje-
wodê) korzysta z domniemania konstytucyjnoœci,
to wprowadzenie nowej instytucji nie powinno
wi¹zaæ siê z wprowadzeniem nowej procedury i no-
wego podmiotu”. I rzeczywiœcie, zarówno w projek-
cie z 2000 r., jak i w projekcie zespo³u profesora
Stelmachowskiego z 2006 r., te kompetencje przy-
wracania by³y przyznane wojewodzie. Myœmy je-
dnak za³o¿yli w rozmowach w czasie przygotowy-
wania projektu i w pracach z komisj¹ senack¹, ¿e
z uwagi na charakter tych spraw szerokie korzy-
stanie z materia³ów Instytutu Pamiêci Narodowej,
dog³êbne badanie tego typu spraw, równie¿ histo-
ryczne, jak równie¿ zorganizowanie wydzia³u czy
podmiotu, który by siê takim badaniem zajmowa³,
bêdzie prostsze do osi¹gniêcia na poziomie mini-
stra. A proszê jeszcze pamiêtaæ, ¿e chcieliœmy rów-
nie¿ – i chcemy tego do dzisiaj – aby ta instytucja
przywrócenia obywatelstwa zaczê³a dzia³aæ mo¿li-
wie szybko. Wiele œrodowisk polonijnych w swych
wyst¹pieniach stwierdza, ¿e ona ju¿ dawno temu
powinna zaistnieæ, bo ludzie na tê instytucjê cze-
kaj¹. Znacznie proœciej bêdzie, je¿eli zostanie ona
stworzona w odniesieniu do ministra, czyli ¿e to
minister bêdzie tak¹ decyzjê wydawa³. W przeciw-
nym razie mo¿na by to by³o oczywiœcie pozostawiæ
na poziomie wojewody, ale wtedy w 90 czy 80%
przypadków decyzje wydawa³by urz¹d wojewódzki
w Warszawie, czyli wojewoda mazowiecki, który na
dzisiaj i tak zdecydowanie ma ju¿, ¿e tak powiem,
nadmiar obowi¹zków. A wiêc wtedy ca³a idea, aby
proces przywracania Polakom obywatelstwa prze-
biega³ szybko, zosta³aby przekreœlona.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo. Pani senator Fetliñska.
Jeszcze senator Wojciechowski i dopiero pan

senator…

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, trudno siê dziwiæ, ¿e poziom

emocji siêga tutaj dosyæ wysoko. Ja, wczytawszy
siê w tê ustawê i s³uchaj¹c teraz pana odpowiedzi,
mam takie wra¿enie, ¿e bardziej dba siê o tych Po-
laków, którzy wyjechali dla zysku, a nawet w pew-
nym momencie stracili obywatelstwo czy zrzekli
siê obywatelstwa po to, ¿eby ¿y³o im siê lepiej i wy-
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godniej, ni¿ o tych, których losy wojenne, czasem
ca³e dramaty wojenne spowodowa³y, i¿ musieli
pozostaæ w obcym kraju, bo nie mieli dok¹d wra-
caæ, jako ¿e polskie ziemie, na których mieszkali,
ju¿ nie by³y polskie, ponadto bali siê wracaæ do
kraju komunistycznego. A wiêc trudno to przyj¹æ
ze zrozumieniem.

Dziwi te¿ bardzo to, ¿e… Skoro prezydent by³
uprawniony do nadawania obywatelstwa, to po co
wprowadza siê jeszcze inne podmioty i robi siê tu
ba³agan? Bo tych trybów jest tyle, ¿e w³aœciwie
mo¿e ³atwo przemkn¹æ…

(G³os z sali: I du¿o podmiotów.)
Tak, tak¿e podmiotów, które mog¹ za³atwiaæ

sprawy obywatelstwa, jest tyle, ¿e w³aœciwie mo¿-
na siê jakoœ przemkn¹æ, a wiêc naprawdê mog¹
siê zdarzyæ osoby, które mog¹ byæ niepo¿¹dane
dla pañstwa polskiego.

Ale wracam do sprawy tych dipisów. Jaki jest
koszt zrealizowania wniosku o przywrócenie oby-
watelstwa na przyk³ad w konsulacie niemieckim?
Ile dipis, który najczêœciej jest emerytem i ma bar-
dzo niewiele œrodków na ¿ycie, musi zap³aciæ, ¿eby
otrzymaæ dokument potwierdzaj¹cy, ¿e jest pol-
skim obywatelem? Ja chcia³abym jeszcze powie-
dzieæ, ¿e niedawno powsta³a piêkna ksi¹¿ka Barba-
ry Leonowicz-Babiak i Zenona Babiaka „Zanim za-
sypie piasek œlad” o losach dipisów. Wydano j¹
w 2005 r. Zostawiam egzemplarz w bibliotece sej-
mowejpo to, bymog³abyædostêpnadlawszystkich,
tak¿e urzêdników Ministerstwa Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji oraz Ministerstwa Spraw Za-
granicznych. I to jest jednopytanie: jakie s¹koszty?

I drugie pytanie. Pytano mnie, czy by³y obywa-
tel, który ma niemiecki paszport, jest i niemiec-
kim, i polskim obywatelem, musi mieæ polski do-
wód osobisty, je¿eli chce przebywaæ na terenie
Polski. Je¿eli na przyk³ad nie ma sta³ego miejsca
zamieszkania, to w³aœciwie nie mo¿e otrzymaæ do-
wodu, a dowód jest niezbêdny w za³atwianiu nie-
których spraw. Jaka jest sytuacja takiej osoby?
Czy mo¿e otrzymaæ dowód i na jakiej podstawie?
Czy paszport jest wystarczaj¹cym dokumentem?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Jeœli chodzi o osoby polskiego pochodzenia za-
mieszkuj¹ce poza granicami Polski, a chc¹ce uzy-
skaæ obywatelstwo polskie, to tego dotyczy zapro-

ponowana przez po³¹czone komisje – myœlê, ¿e
w lepszej formule ni¿ w Sejmie – druga, o ile dob-
rze pamiêtam, poprawka do tej ustawy. Dzisiaj
jest taka sytuacja, ¿e ka¿da osoba polskiego po-
chodzenia, która zamieszkuje poza terenem Rze-
czypospolitej Polskiej albo zamieszkuje na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, a nie ma obywatelstwa
polskiego, jeœli wyrazi wolê osiedlenia siê w Polsce
na sta³e, mo¿e uzyskaæ zezwolenie na osiedlenie
siê na podstawie art. 52 ust. 5 konstytucji stoso-
wanego wprost. Tam jest napisane, ¿e ka¿dy, ko-
go polskie pochodzenie zosta³o stwierdzone zgo-
dnie z ustaw¹, ma prawo osiedliæ siê w Polsce na
sta³e. Takich osób s¹ ju¿ ponad cztery tysi¹ce.
I dla takich w³aœnie osób w poprawce senackiej
do projektu ustawy wprowadza siê zapis mó-
wi¹cy, ¿e taka osoba, je¿eli przyjedzie do Polski
i bêdzie tu przebywaæ nieprzerwanie przez dwa
lata, bêdzie mog³a uzyskaæ obywatelstwo pol-
skie. I do tych osób skierowana jest ustawa o re-
patriacji, ustawa o Karcie Polaka. W przypadku
ustawy o repatriacji chodzi zarówno o repatria-
cjê, jak i uznanie za repatrianta osób m³odych.
Jak mówi³em na posiedzeniu sejmowych komi-
sji, trwaj¹ prace nad ustaw¹, która dotyczyæ bê-
dzie praw osób polskiego pochodzenia, ró¿nych
aspektów, zarówno repatriacyjnych, jak i przy-
jazdowych, uprawnieñ, jeœli chodzi o prawo do
pracy itd., itd. I mamy nadziejê, ¿e w tej ustawie
te problemy zostan¹ rozwi¹zane, uregulowane
kompleksowo.

O tym, po co inne podmioty, mówi³em ju¿ wie-
lokrotnie, na ró¿nych etapach prac, zarówno pod-
czas poprzednich prac nad ustaw¹ o obywatel-
stwie, dziewiêæ lat temu, jak i teraz. Te inne pod-
mioty w dzisiejszych przepisach ju¿ istniej¹. Wy-
daje siê, ¿e istniej¹ przes³anki przemawiaj¹ce za
tym, o czym ju¿ te¿ wielokrotnie mówi³em, aby po-
szerzyæ ich uprawnienia w tym zakresie.

Je¿eli chodzi o to, ile kosztuje uzyskanie po-
œwiadczenia obywatelstwa polskiego lub polskie-
go paszportu w konsulacie generalnym polskim
w Niemczech, to z przykroœci¹ stwierdzam, ¿e nie
wiem. Ale pozwolê sobie poinformowaæ pani¹ se-
nator o tym na piœmie. Muszê zapytaæ departa-
ment konsularny Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych, jaka jest wysokoœæ tej op³aty.

Co do osób, które s¹ obywatelami polskimi
i mieszkaj¹ w Polsce na sta³e, to one zgodnie
z ustaw¹ o ewidencji ludnoœci i dowodach osobi-
stych maj¹ obowi¹zek posiadaæ dowód osobisty.
To, ¿e osoba nie ma sta³ego czy jakiegokolwiek in-
nego miejsca zamieszkania, nie mo¿e byæ prze-
szkod¹ w uzyskaniu dowodu osobistego – jest
bardzo bogate orzecznictwo s¹dów administra-
cyjnych stwierdzaj¹ce, ¿e brak meldunku nie mo-
¿e byæ przes³ank¹ do tego, aby osoba nie mog³a
zrealizowaæ swojego obowi¹zku jako mieszkaj¹cy
w Polsce obywatel polski; aby nie mog³a dostaæ
dowodu osobistego.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski, proszê.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Panie Mar-

sza³ku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze…)
(Rozmowy na sali)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

W takim przypadku jest odpowiedni tryb postê-
powania, wtedy siê po prostu tego nie wpisuje. Ale
nie mo¿e byæ tak, ¿e… Rozpatruj¹c sprawy wielu
bezdomnych, s¹dy ju¿ wielokrotnie orzeka³y, ¿e
nie mo¿e tak byæ, ¿e ktoœ nie ma miejsca… On mo-
¿e nie mieæ go nie dlatego, ¿e nie chce, tylko dlate-
go, ¿e nie mo¿e, a nawet jak nie chce, to te¿ jest je-
go sprawa. Jak ktoœ ma obowi¹zek posiadania do-
wodu, to organ nie mo¿e mu powiedzieæ: nie mo¿e
pan mieæ dowodu, dlatego ¿e pan nie ma miejsca
zamieszkania. By³a taka praktyka niektórych or-
ganów, ale mam nadziejê ¿e po wielu orzeczeniach
i wytycznych, które w tej sprawie by³y wydawane,
praktyka ta zosta³a zaniechana.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze! Problem obywatelstwa jest dla ka¿dego kra-
ju bardzo wra¿liwy. Polska jest w szczególnej sy-
tuacji, w zwi¹zku z tym ten problem jest, ¿e tak
powiem, szczególnie wra¿liwy. Jaka jest przyczy-
na zmiany w zakresie procedury nadawania?
Przywrócenie to jest nadanie obywatelstwa, co
wyraŸnie wynika z art. 39. Do tej pory procedura
ta nale¿a³a do prezydenta Rzeczypospolitej, a te-
raz bêdzie to procedura administracyjno–s¹do-
wa, gdzie w czêœci s¹dowej, a wiêc tej czêœci osta-
tecznej, pañstwo ma niewielki wp³yw na kszta³to-
wanie siê orzecznictwa, bo s¹dy s¹ niezawis³e.
A wiêc czy zmiana tej procedury nie bêdzie powo-
dowaæ niebezpieczeñstwa dla pañstwa, o czym
mówili tutaj zarówno pani senator Arciszewska,
pani senator Fetliñska, jak i pan senator Bender?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Mówi¹c skrótowo, nie podzielam pogl¹du pana
senatora, ¿e s¹dy nie s¹ czêœci¹ pañstwa polskie-
go. Stwierdzenie, i¿ pañstwo ma niewielki wp³yw
na s¹dy, prowadzi do wniosku, ¿e s¹dy b¹dŸ nie
dzia³aj¹ w ramach pañstwa polskiego, b¹dŸ te¿
dzia³aj¹ na jego szkodê. Z takim pogl¹dem z przy-
czyn doœæ fundamentalnych zgodziæ siê nie spo-
sób.

Jeœli chodzi o przywracanie obywatelstwa
polskiego, to jeszcze raz mówiê, ¿e w naszej opi-
nii, potwierdzonej przez zdecydowan¹ wiêk-
szoœæ ekspertów, praktycznie wszystkich, przy-
wracanie obywatelstwa jest instytucj¹ ró¿n¹ od
nadania. Mogê dodaæ, ¿e trzeba by rozpatrywaæ
prowadzenie tej operacji przez prezydenta, ale
tylko w sytuacji, kiedy prowadzona by³aby ona
przez prezydenta w³aœnie w trybie postêpowañ
administracyjnych, dlatego ¿e tylko nadanie
z art. 137 jest nastêpnie wskazane w art. 144
konstytucji jako kompetencja konstytucyjna
prezydenta i jako taka rzeczywiœcie nie podlega
ono ani uzasadnieniu, ani odwo³aniu. Inaczej
mówi¹c, komu prezydent da, ten dostaje, a ko-
mu nie da, ten dostaje decyzjê odmown¹. I to
jest w tym zakresie wszystko. A tutaj wszelkie
inne tryby musia³yby siê odbywaæ zgodnie
z k.p.a., a nigdy, na ¿adnym etapie prac nad in-
stytucj¹ przywracania… Po raz kolejny powta-
rzam: mimo ¿e kwestie przywracania i prace nad
t¹ instytucj¹ w prawie i obywatelstwie trwaj¹
mniej wiêcej od dziesiêciu lat, nigdy nie zak³a-
dano, ¿e prezydent w trybie administracyjnop-
rawnym bêdzie siê tym zajmowa³. Zreszt¹ wyda-
je siê, ¿e tego typu procedura wykracza³aby po-
za mo¿liwoœci techniczne kancelarii, wprowa-
dza³aby prezydenta w system, w którym on ni-
gdy nie funkcjonowa³ i wydaje siê, ¿e funkcjono-
waæ nie powinien.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bender, proszê.

Senator Ryszard Bender:

Panie Ministrze! W art. 38 jest mowa o forma-
cjach wojskowych pañstw Osi. Jest tu powie-
dziane generalnie o formacjach wojskowych, ale
wiemy, ¿e by³y te¿ organizacje paramilitarne,
parawojskowe. By³a NSDAP, która równie¿ tak¹
rolê spe³nia³a, jej cz³onkowie, niekiedy w mun-
durach, wykonywali egzekucje nawet wobec Po-
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laków. Czy nie mo¿na by tego jakoœ poszerzyæ:
w formacjach takich jak NSDAP, w formacjach
militarnych czy paramilitarnych w pañstwach
Osi i u sojuszników, w Armii Czerwonej –
NKWD.

Drodzy Pañstwo, kiedyœ w Senacie, w drugiej
kadencji, podnios³em sprawê, czy nie nale¿y
obywatelstwa odebraæ. Wtedy ¿y³a jeszcze pani
Maria Turlejska, nie ¿y³ jej m¹¿ Jan, ¿y³ wtedy
Walenty Titkow. Oni w £om¿y – czy Marceli No-
wotko w £apach – to byli najwiêksi dranie, któ-
rzy reprezentowali w³adzê sowieck¹. Ich ju¿ nie
ma, ale mog¹ byæ inne osoby, nam nieznane, ale
takie, o których wiemy, chocia¿by z gadzinowej
prasy sowieckiej, takiej jak „Swobodnyj Trud”
w Bia³ymstoku czy wydawana w £om¿y „Swobo-
dnaja £om¿a”, jaka tam ona swobodnaja ta
£om¿a. Czy osoby, które s³u¿y³y nie pañstwom
Osi, ale Armii Czerwonej, która okupowa³a te te-
reny po 17 wrzeœnia, mog¹ uzyskaæ obywatel-
stwo?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Proszê pañstwa, ta kwestia by³a analizowana
równie¿ w toku prac komisji sejmowych. My uwa-
¿amy, ¿e w tym przypadku zupe³nie wystarcza-
j¹cy jest pkt 3 tego przepisu. Ka¿da z tych osób
dzia³a³a bowiem na szkodê Polski, a zw³aszcza jej
niepodleg³oœci i suwerennoœci.

(Senator Ryszard Bender: Ci, którzy pañstwom
Osi s³u¿yli.)

Ale pkt c dotyczy wszystkich, on nie wi¹¿e siê
z pktami a i b; pkty a i b s¹ osobne, pkt c jest osob-
ny. Ka¿da osoba, która dzia³a³a na przyk³ad na
rzecz przy³¹czenia Zachodniej Ukrainy do Zwi¹z-
ku Radzieckiego, dzia³a³a na szkodê niepodleg³o-
œci i suwerennoœci Polski. Ka¿dy kto uczestniczy³
w dzia³aniach jakichkolwiek formacji wymierzo-
nych przeciwko Polakom dzia³a³ na szkodê Polski.
Je¿eli dzia³a³ przeciwko osobom, to uczestniczy³
w ³amaniu praw cz³owieka, doœæ podstawowych
praw. Je¿eli uczestniczy³ w dzia³aniu zbrodni-
czych organów bezpieczeñstwa, to niew¹tpliwie
uczestniczy³ w ³amaniu praw cz³owieka.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Widzê, ¿e nie ma wiêcej pytañ do pana mini-

stra… Jeszcze jest.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:

Panie Ministrze, art. 43 ust. 2, o którym swe-
go czasu dyskutowaliœmy na posiedzeniu komi-
sji. Ja tu widzê pewne niebezpieczeñstwo,
zwi¹zane z redakcj¹ ust. 2, choæ popieram ideê,
tu nie ma oczywiœcie w¹tpliwoœci. Bojê siê bo-
wiem, ¿e przyjête rozwi¹zanie mo¿e byæ kwestio-
nowane. Mianowicie prezes Instytutu Pamiêci
Narodowej bêdzie mia³ obowi¹zek przekazywa-
nia, i s³usznie, posiadanych informacji na temat
osoby ubiegaj¹cej siê o przywrócenie obywatel-
stwa polskiego.

(Senator Zbigniew Romaszewski: No, no, to
trzeba im jeszcze trochê pieniêdzy zabraæ.)

Co to znaczy „posiadanych informacji”? Oba-
wiam siê, ¿e to chodzi o informacje ju¿ przetwo-
rzone w instytucie na przyk³ad z punktu widzenia
wymogów okreœlonych w art. 38 ust. 2. Mam na
myœli sformu³owanie: Nie przywraca siê obywa-
telstwa polskiego cudzoziemcowi, który dobro-
wolnie wst¹pi³ w okresie… itd., itd., do s³u¿by
w wojskach… By³a tutaj ju¿ o tym mowa.

W jakiej formie prawnej bêdzie nastêpowa³o
to przekazywanie posiadanych informacji? Sam
doœwiadcza³em zmiany tak zwanej linii orzecz-
niczej s¹downictwa administracyjnego, o czym
pan zreszt¹ mówi³, choæ to odnosi³o siê do in-
nych przypadków, kiedy po czterech latach ak-
ceptowania naszych rozstrzygniêæ w sprawach
wniosków o uznanie pokrzywdzonego wydawa-
nych w formie postanowienia, nagle w styczniu
2005 r. Naczelny S¹d Administracyjny uzna³, ¿e
to musi byæ decyzja z pe³nym postêpowaniem
dowodowym itd., co kompletnie zdewastowa³o
dotychczasow¹ praktykê. I tu ju¿ czujê, ¿e na-
tychmiast powstanie dyskusja, ¿e przekazanie
posiadanych informacji pozbawia osobê zainte-
resowan¹ jej uprawnieñ procesowych, ¿e to
przekazanie powinno nastêpowaæ ze wzglêdu na
poszanowanie jej uprawnieñ procesowych
w formie decyzji, bo ona powinna byæ poinfor-
mowana, co siê przekazuje, a zw³aszcza, jakie
jest stanowisko Instytutu Pamiêci Narodowej,
bo to bêd¹ informacje przetworzone. Podkreœ-
lam, ca³y czas jestem osob¹ wspieraj¹c¹ to roz-
wi¹zanie, tylko mo¿e na zasadzie adwokata dia-
b³a tutaj wystêpujê.

I tak siê zastanawiam, jaki jest pogl¹d pana mi-
nistra. Czy gdybyœmy przeredagowali to postano-
wienie w taki sposób, ¿e minister spraw wewnê-
trznych mo¿e zwróciæ siê, tak jak to jest tutaj: mo-
¿e, ale nie musi zwróciæ siê, do prezesa Instytutu
Pamiêci Narodowej o przekazanie informacji – to
jest moja redakcja, która nie jest do tej w opozycji,
stanowi inne ujêcie – o przekazanie informacji
o treœci posiadanych dokumentów organów bez-
pieczeñstwa pañstwa na temat osoby ubiegaj¹cej
siê o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz
udostêpnienie tych dokumentów.
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Innymi s³owy, minister by prosi³ tak: proszê mi
powiedzieæ…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Piotr Stachañczyk:
Ja rozumiem…)

…jaka jest treœæ dokumentów – i jeœli bêdzie
chcia³ – przeka¿cie, udostêpnijcie mi te dokumen-
ty.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Podobne roz-
wi¹zanie jest w ustawie o emeryturach esbec-
kich.)

To by automatycznie znosi³o niebezpieczeñ-
stwo dyskusji nad tym, czy ma to byæ informacja
przetworzona, czyli przetworzone przez IPN sta-
nowisko, kto jest, kto nie, i czy w zwi¹zku z tym
nie powinno siê ju¿ na tym etapie wszczynaæ ja-
kichœ odrêbnych procedur, które gwarantowa³y-
by prawa procesowe osoby, o której informacje s¹
przetwarzane,

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Panie Senatorze, na pierwszy rzut oka wydaje
siê, ¿e poprawka ta jest racjonalna, z jednym za-
strze¿eniem. Mianowicie pan ograniczy³ to do tre-
œci dokumentów organów bezpieczeñstwa, pod-
czas gdy nas, tak jak myœmy na to patrzyli, intere-
sowa³yby tak¿e akta na przyk³ad g³ównych komi-
sji badania zbrodni, które niekoniecznie s¹ akta-
mi organów bezpieczeñstwa, bo to mo¿e dotyczyæ
osób z okresu wczeœniejszego i ró¿nych organów.
Gdyby poprzestaæ na tym sformu³owaniu, które
pan zaproponowa³, to znaczy na treœci znajdu-
j¹cych siê w posiadaniu instytutu dokumentów
na temat danej osoby, bez wskazywania jakich or-
ganów one maj¹ dotyczyæ, bo jak mówiê, mog¹
byæ obce organy, mog¹ byæ organy prokuratury
itd., itd., to wydaje siê, ¿e taka poprawka pozwoli-
³aby unikn¹æ ewentualnych mo¿liwych zagro¿eñ,
które pan senator by³ ³askaw w swojej wypowiedzi
przedstawiæ.

Je¿eli pan senator tak¹ poprawkê z³o¿y, to ja
mogê zapewniæ, ¿e rz¹d tak¹ poprawkê poprze.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

No có¿, Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
Otwieram wobec tego dyskusjê.

I jako pierwszego poproszê pana senatora Kor-
fantego. Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bronis³aw Korfanty:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Jak wszyscy wiemy, omawiana ustawa o oby-

watelstwie polskim to inicjatywa ustawodawcza
Senatu, któr¹ uchwalaliœmy we wrzeœniu 2008 r.
Ustawa obejmuje ogromn¹ materiê, obejmuje
sprawy zwi¹zane z nabywaniem i nadawaniem
obywatelstwa polskiego oraz uznawaniem za oby-
watela polskiego. Ustawa wprowadza tak¿e now¹
kategoriê, tak zwanego przywrócenia obywatel-
stwa. W ustawie zawarte s¹ tak¿e przepisy doty-
cz¹ce utraty obywatelstwa polskiego.

W moim wyst¹pieniu chcia³bym siê skupiæ g³ó-
wnie na zagadnieniu, które wywo³ywa³o najwiêcej
chyba emocji. Myœlê tutaj o konstytucyjnoœci
ustawy w odniesieniu do zapisów zawartych
w rozdziale 4 dotycz¹cym uznania za obywatela
polskiego. Poniewa¿ materia by³a bardzo skom-
plikowana, na etapie prac senackich zamówiono
dwie opinie prawne dotycz¹ce projektu ustawy
o obywatelstwie polskim. Wykonawcami tych opi-
nii byli profesor doktor habilitowany Jacek Ja-
gielski oraz doktor Ryszard Piotrowski, pracowni-
cy naukowi Wydzia³u Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Warszawskiego. W swoich opiniach
mieli oni ustosunkowaæ siê do kilku pytañ, z któ-
rych jedno brzmia³o: czy mimo to, i¿ art. 137 kon-
stytucji stanowi, ¿e prezydent nadaje obywatel-
stwo polskie, mo¿liwe jest takie ukszta³towanie
przepisów ustawy, zgodnie z którym w stosunku
do szerokiej grupy cudzoziemców decyzje
w przedmiocie nabycia obywatelstwa bêd¹ pode-
jmowali wojewodowie w trybie uznania za obywa-
tela polskiego.

Trzeba przyznaæ, ¿e opinie obu panów w tej
sprawie dosyæ siê od siebie ró¿ni¹ i to sk³ania do
g³êbokiego zastanowienia siê, czy zrobiliœmy
wszystko, aby ta ustawa, co wczeœniej stwierdzi-
liœmy, reguluj¹ca tak bardzo wra¿liw¹ i delikatn¹
materiê, gdy¿ dotycz¹ca tak wa¿nej sprawy, jak¹
jest obywatelstwo polskie, jak najlepiej spe³nia³a
nasze oczekiwania.

Na dowód tego, ¿e sprawa nie jest jednoznacz-
na, chcia³bym zacytowaæ kilka fragmentów z obu
opinii.

Pan doktor Ryszard Piotrowski napisa³: kon-
stytucja zalicza sprawy zwi¹zane z nadaniem
i zrzeczeniem siê obywatelstwa do prerogatyw
prezydenckich, co nie wyklucza aktywnoœci in-
nych organów pañstwa w granicach ich konstytu-
cyjnej w³aœciwoœci, jednak¿e przes¹dza o szcze-
gólnym znaczeniu roli prezydenta w tej dziedzi-
nie. W opinii wyra¿ono pogl¹d, zgodnie z którym
art. 34 ust. 1 konstytucji mówi¹cy, ¿e obywatel-
stwo polskie nabywa siê przez urodzenie z rodzi-
ców bêd¹cych obywatelami polskimi, a inne przy-
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padki nabycia okreœla ustawa, w zwi¹zku
z art. 137 konstytucji mówi¹cym, ¿e prezydent
nadaje obywatelstwo polskie i wyra¿a zgodê na
zrzeczenie siê obywatelstwa polskiego – nie zaka-
zuje ustawodawcy ustanowienia innych dróg
uzyskania obywatelstwa, na przyk³ad w trybie uz-
nania za obywatela polskiego. Jest to opinia pro-
fesora Garlickiego, zacytowana w opinii przez do-
ktora Piotrowskiego.

W œwietle tych pogl¹dów mo¿na wiêc stwier-
dziæ, ¿e mo¿liwe s¹ inne formy uzyskiwania oby-
watelstwa polskiego, poniewa¿ konstytucja nie
zastrzega dla prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej monopolu na podejmowanie decyzji w kwe-
stii obywatelstwa. Co do tego jest pe³na zgoda.

Dalej jednak pan doktor Piotrowski napisa³, ¿e
w obowi¹zuj¹cym stanie prawnym istnieje insty-
tucja uznania za obywatela polskiego, któr¹ pro-
jektowana ustawa modyfikuje i wzmacnia. Wydaje
siê, ¿e instytucja ta, maj¹ca znaczenie praktyczne,
prowadzi do erozji prerogatywy prezydenckiej.
Konstytucja wskazuje jedn¹ drogê do obywatel-
stwa – nadanie obywatelstwa polskiego przez pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tworzenie roz-
wi¹zañ identycznych co do skutku z nadaniem
obywatelstwa i adresowanych do pewnej grupy cu-
dzoziemców, w odniesieniu do których decyzje po-
dejmuje administracja rz¹dowa, jest w¹tpliwe
z punktu widzenia art. 137 konstytucji. Nale¿a³o-
by zatem, napisa³ pan doktor Piotrowski, z du¿¹
ostro¿noœci¹ rozbudowywaæ ustawowo umocowa-
ny katalog przypadków, w których o obywatelstwie
przes¹dza decyzja administracji rz¹dowej.

Rzeczywiœcie to, co mówi w swojej opinii pan
doktor Piotrowski o znacznym rozszerzeniu kata-
logu osób, które mog¹ zostaæ uznane za obywateli
polskich, jest w pe³ni uzasadnione, gdy¿ w do-
tychczas obowi¹zuj¹cej ustawie z 1962 r. za oby-
watela polskiego mog³a byæ uznana tylko osoba
o nieokreœlonym obywatelstwie lub nieposiada-
j¹ca ¿adnego obywatelstwa mieszkaj¹ca w Polsce
od piêciu lat. W projektowanej ustawie tych grup
cudzoziemców uprawnionych do uznania za oby-
watela jest a¿ siedem. Myœlê, ¿e warto zadaæ sobie
pytanie: czy te rozwi¹zania nie id¹ zbyt daleko?

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo! Chcia³bym
przytoczyæ jeszcze jeden cytat z opinii doktora Pio-
trowskiego: „W doktrynie zakwestionowano «sens
pos³ugiwania siê dwiema drogami nabywania oby-
watelstwa przez cudzoziemców, tj. nadaniem oby-
watelstwa oraz uznaniem za obywatela», podkreœ-
laj¹c potrzebê «stworzenia jednolitej instytucji na-
dania obywatelstwa polskiego, znajduj¹cej zasto-
sowanie do wszystkich cudzoziemców»”. Fragmen-
ty te zosta³y w opinii doktora Piotrowskiego jedynie
zacytowane, gdy¿ pochodz¹ one z pracy profesora
Jagielskiego pod tytu³em: „Obywatelstwo polskie –
zagadnienia podstawowe”, wydanej w 1998 r.

Jak wiemy, pan profesor Jagielski by³ drugim
ekspertem, którego poproszono o wykonanie opi-
ni i o projekcie ustawy o obywate lstwie .
Chcia³bym tak¿e przytoczyæ fragment opinii pro-
fesora Jagielskiego, który stwierdzi³, ¿e uznanie
za obywatela stanowi inn¹ formê nabywania pol-
skiego obywatelstwa, wynikaj¹c¹ z ustawy, o któ-
rej, jako Ÿródle okreœlenia form nabycia obywatel-
stwa polskiego, stanowi konstytucja w art. 34
ust. 1 zdanie drugie. Tak wiêc nie ma w¹tpliwoœci,
¿e jest w pe³ni mo¿liwe ustanowienie w ustawie
instytucji nabywania polskiego obywatelstwa
w postaci uznania za obywatela. „Nadanie obywa-
telstwa nie jest jedyn¹, ale jedn¹ z ró¿nych form
nabywania obywatelstwa polskiego, wystêpu-
j¹cych poza nabywaniem tego obywatelstwa
z mocy prawa”. Co do tego, rzeczywiœcie nie ma
w¹tpliwoœci.

Ale po przeczytaniu tej opinii czujê pewien nie-
dosyt zwi¹zany z tym, ¿e w 1998 r. w swojej ksi¹¿-
ce pan profesor Jagielski kwestionowa³ sens po-
s³ugiwania siê dwiema drogami nabywania oby-
watelstwa przez cudzoziemców oraz postulowa³
potrzebê stworzenia jednolitej instytucji nadania
obywatelstwa, a w opinii z 2008 r. ten problem nie
zosta³ w ogóle przez pana profesora zasygnalizo-
wany.

Z tego, co mi wiadomo, w sprawie tej nie zajê³a
tak¿e stanowiska pani profesor Mieczys³awa Zda-
nowicz, która na zlecenie Biura Analiz Sejmo-
wych wykona³a opiniê dla sejmowej komisji admi-
nistracji rozpatruj¹cej ten projekt. W swojej opinii
profesor Zdanowicz mówi jednak, ¿e zasadnicza
forma nabycia obywatelstwa okreœlona zosta³a
w rozdziale 4 dotycz¹cym uzyskiwania obywatel-
stwa w trybie uznania za obywatela. Jest tam mo-
wa o tym, ¿e wojewoda wydaje decyzjê o uznaniu
za obywatela, podczas gdy to przecie¿ prezydent,
a nie wojewoda, jest wymieniany w art. 137 kon-
stytucji jako osoba, która nadaje obywatelstwo.

Ta opinia, wyra¿ona przez pani¹ profesor Zda-
nowicz, stoi w ca³kowitej sprzecznoœci z cytowan¹
ju¿ wczeœniej opini¹ pana doktora Piotrowskiego,
który mówi, ¿e konstytucja przes¹dza o szczegól-
nym znaczeniu roli prezydenta w tej dziedzinie.

Szanowni Pañstwo, Wysoka Izbo! Jak pogodziæ
pogl¹d pani profesor Zdanowicz, ¿e zasadnicz¹
form¹ nabycia obywatelstwa jest uznanie za oby-
watela i to wojewoda wydaje stosown¹ decyzjê,
z konstytucj¹, aktem najwy¿szej rangi, która mó-
wi o szczególnym znaczeniu roli prezydenta w na-
dawaniu obywatelstwa.

Bior¹c pod uwagê wszystkie przedstawione ar-
gumenty oraz rozbie¿noœci w opiniach ekspertów,
chcia³bym prosiæ panie i panów senatorów o roz-
wa¿enie, czy potrzeba nam w tej wa¿nej ustawie
a¿ tylu dróg nabywania obywatelstwa polskiego?
Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pani senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk,

proszê bardzo.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Ani ja, ani nikt z nas nie mamy w¹tpliwoœci, ¿e

nale¿y zadoœæuczyniæ wszystkim tym osobom,
które utraci³y obywatelstwo w okresie komuniz-
mu. Ale musimy te¿ liczyæ siê z tym, ¿e nie mo¿e-
my wypaczaæ szlachetnej inicjatywy i nara¿aæ na
pewne niebezpieczeñstwa tych, którzy szczyc¹ siê
posiadaniem obywatelstwa, którzy nigdy siê go
nie zrzekli, nigdy na niekorzyœæ Rzeczypospolitej
nie dzia³ali i dzisiaj nadal w Rzeczypospolitej mie-
szkaj¹.

Musimy sobie jednak zdawaæ sprawê z tego, ¿e
pewne zapisy czy nieœcis³oœci mog¹ w przysz³oœci
skutkowaæ tym, ¿e ta atrakcyjnoœæ dla cudzo-
ziemców – mówiê to w cudzys³owie – odbije siê ne-
gatywnie na ustawie, co wp³ynie na jej uznaniowe
interpretowanie i bêdziemy musieli tê ustawê no-
welizowaæ. Ale, moim zdaniem, niektóre skutki
nie s¹ do przewidzenia, a zw³aszcza ich skala.

Pan senator Korfanty pos³u¿y³ siê ekspertyza-
mi konkretnych autorów. Nie by³o wœród nich pa-
ni profesor doktor habilitowanej Aurelii Nowickiej
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, która rów-
nie¿ bardzo dobr¹ ekspertyzê napisa³a. Ale zanim
przejdê do cytowania pewnych fragmentów, któ-
re, wydaje mi siê, powinny byæ uwzglêdnione –
st¹d czerpa³am wiedzê, zadaj¹c pytania panu mi-
nistrowi, z którego odpowiedziami nie do koñca
siê zgadzam – chcia³abym o czymœ wspomnieæ.
By³a tutaj mowa o IPN i takiej luŸno rzuconej, s³u-
sznej uwadze pana marsza³ka Romaszewskiego.
Je¿eli IPN ma robiæ cokolwiek – a jest instytucj¹,
która ma wype³niaæ pewne zadania i równie¿
w tym momencie, przy tej ustawie, przekazywaæ
informacje czy mieæ pewien aparat do dzia³ania –
to nie zabierajcie pañstwo IPN ju¿ wiêcej pieniê-
dzy, naprawdê, i politycznie nim nie grajcie.

Pad³y tu piêkne s³owa – zreszt¹ wypowiedzia³ to
pan minister – ¿e s¹dy to element pañstwa. Miód
na moj¹ duszê, Panie Ministrze! Mówimy o nieza-
wis³oœci tak, jak nam pasuje, ale musimy zdawaæ
sobie sprawê, ¿e jest pewna doktryna pañstwa.
S¹dy s¹ elementem pañstwa i równie¿ polska ra-
cja stanu musi byæ reprezentowana przez s¹dy
i broniona przez nie. Tak jest u naszych s¹siadów,
którzy demokracjê maj¹ bardzo sprawn¹ i widaæ,
jak s¹ zintegrowani, kiedy chodzi w³aœnie o obro-
nê interesu swojego pañstwa. Ja te¿ jestem tego
dowodem, bo muszê borykaæ siê z niemieckim
wymiarem sprawiedliwoœci. Widzê, jak s¹ skute-

czni i zintegrowani, jak broni¹ swojej racji stanu,
niezale¿nie od odczuæ Polaków, które s¹ nagmin-
nie wystawiane na próbê.

I nastêpna spraw¹, o której chcia³abym powie-
dzieæ. To jest w³aœnie pytanie dotycz¹ce osób, któ-
re bêd¹ siê staraæ o obywatelstwo polskie, a s³u¿y-
³y w formacjach, które dzia³a³y na szkodê pañstwa
polskiego. Ale kto ma okreœlaæ, jakie to s¹ forma-
cje, skoro historycy, pañstwo w ministerstwach,
do dzisiaj sprzeczaj¹ siê o to, jakie to formacje i czy
rzeczywiœcie ktoœ dzia³a³ na szkodê, czy te¿ nie?
To powinno byæ jasno ujête w ustawie, a tutaj je-
dnak bêdzie szeroko pojêta uznaniowoœæ i dysku-
sja. Na pewno nie bêdzie to wszystkich satysfak-
cjonowa³o. Skoro chodzi o tak wa¿n¹ materiê jak
przyznawanie obywatelstwa polskiego, to tutaj
nie powinniœmy mieæ w¹tpliwoœci, komu siê ono
nale¿y, a komu nie. Ma³o tego – wracam jeszcze do
sprawy, któr¹ wczeœniej porusza³am, a mianowi-
cie sprawy roszczeñ – moim zdaniem sprawy
zwi¹zane z prywatyzacj¹, obywatelstwem polskim
czy innymi aspektami funkcjonowania pañstwa
polskiego nie mog¹ abstrahowaæ od tego, ¿e jeste-
œmy nara¿eni na procesy i s¹ procesy przeciwko
pañstwu polskiemu o odszkodowania, o zwrot
mienia. W zwi¹zku z tym nie powinniœmy wpro-
wadzaæ ustaw, które nie by³yby poprzedzone ak-
tami prawnymi zg³aszanymi zreszt¹ nie tylko
w Sejmie, ale te¿ w Senacie. Tutaj te¿ by³y inicjaty-
wy, które mia³yby zagwarantowaæ bezpieczeñ-
stwo obywateli Rzeczypospolitej przed roszcze-
niami, które s¹ i które bêd¹ w przysz³oœci. Musi-
my chroniæ aktualny stan prawny. A my w tej
chwili mo¿emy otworzyæ szerzej furtkê, która ju¿
jest otwarta. Œcie¿ka jest ju¿, ¿e tak powiem, prze-
tarta, a pomoc jest oferowana takim osobom
z wielu kancelarii.

I teraz przejdê do pewnych aspektów, które by-
³y te¿ moim natchnieniem do zadawania panu mi-
nistrowi pytañ. Jak powiedzia³am, jest to eksper-
tyza pani profesor Nowickiej. Chcia³abym zwróciæ
uwagê, ¿e zgadzam siê z tezami zawartymi w tej
ekspertyzie. Nie jestem prawnikiem ani adwoka-
tem, ale jest ona bardzo przejrzyœcie napisana
i odwo³uje siê do konkretnych aktów prawnych.
Rzeczywiœcie ³atwo jest tu zrozumieæ logikê, jak¹
mog¹ siê kierowaæ osoby, którym obywatelstwo
zostanie zwrócone b¹dŸ te¿ potwierdzone i jak ³at-
wo bêd¹ mog³y wyst¹piæ z roszczeniami wobec
pañstwa polskiego. A my po prostu bêdziemy zo-
bowi¹zani uwzglêdniæ nie tylko to, ¿e obywatel-
stwa nie utracili, ale jeszcze to, ¿e nale¿y im siê
zwrot maj¹tku, który w³aœciwie zawsze do nich
nale¿a³, mimo ¿e my z tego nic nie czerpaliœmy,
chocia¿by podatków, a wszelkie koszty zwi¹zane
z utrzymaniem tego mienia ponosi³y osoby, które
tam zamieszkiwa³y. W tej chwili czeka³aby je eks-
misja. S¹ takie przyk³ady. Mam nadziejê, ¿e pan
minister ma to na sercu, i¿ nied³ugo nast¹pi eks-
misja niektórych osób, które w³aœnie w myœl ta-
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kich roszczeñ bêd¹ musia³y opuœciæ zajmowane
mienie. Je¿eli nie zareagujecie pañstwo w odpo-
wiedni sposób, to my, wszyscy podatnicy w Pol-
sce, bêdziemy musieli tym osobom zapewniæ lo-
kum. Czyli bêdziemy poœrednio, z naszych podat-
ków, wyp³acaæ Niemcom odszkodowanie, bo bê-
dziemy musieli zapewniæ mieszkania zastêpcze
etc., etc.

Wracaj¹c do ekspertyzy, powiem, ¿e mam za-
strze¿enia do tego, czy w³aœciwie okreœlony jest
kr¹g osób, którym nie przywraca siê obywatel-
stwa polskiego, dlatego ¿e w ustawie jest…
W szczególnoœci rodzi siê pytanie o to, czy zwrot
o wst¹pieniu do s³u¿by w wojskach pañstw Osi
lub ich sojuszników nie jest ujêty zbyt w¹sko,
z uwagi na rozmaitoœæ niemieckich formacji mili-
tarnych i innych organizacji lub jednostek bio-
r¹cych udzia³ w dzia³aniach wojennych i okupa-
cyjnych, i czy pojêcie „s³u¿ba w wojskach” w od-
niesieniu do Rzeszy Niemieckiej ma siê ograni-
czaæ tylko do s³u¿by w Wehrmachcie. Z literalnego
brzmienia art. 38 ust. 2 pkt 1 ustawy wynika, ¿e
wst¹pienie obywatela polskiego narodowoœci nie-
mieckiej na przyk³ad do SS, Gestapo lub SD nie
bêdzie wykluczaæ przywrócenia obywatelstwa
polskiego. Czy taka by³a intencja ustawodawcy?
Warto oczywiœcie odwo³aæ siê w tym miejscu do
dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze ka-
ry dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy
winnych zabójstw i znêcania siê nad ludnoœci¹
cywiln¹, jeñcami oraz dla zdrajców narodu pol-
skiego. W rozumieniu tego dekretu przestêp-
stwem by³ miêdzy innymi udzia³ w organizacji
przestêpczej; za przestêpstwo uznano zw³aszcza
przynale¿noœæ do Narodowo-Socjalistycznej Nie-
mieckiej Partii Robotniczej, NSDAP – wiemy z nie-
mieckich gazet, ¿e 1/3 cz³onków Zarz¹du Zwi¹z-
ku Wypêdzonych wywodzi³a siê z tej organizacji;
organizacja nie ma pieniêdzy, ¿eby siê z tego oczy-
œciæ, jak czytaliœmy w niemieckiej prasie – na
wszelkich stanowiskach kierowniczych, w Sztafe-
tach Ochronnych, SS, Tajnej Policji Pañstwowej,
Gestapo, i w S³u¿bie Bezpieczeñstwa.

Mam te¿ pytanie, które wi¹za³o siê z roszcze-
niami i interpretacj¹ pewnych przepisów, jakie
w przysz³oœci mog¹ siê pojawiæ. W zwi¹zku z tre-
œci¹ art. 38 ust. 2 pkt 1 ustawy powstaje równie¿
w¹tpliwoœæ, czy s³uszne jest zawarte w tych prze-
pisach ograniczenie czasowe od 1 wrzeœnia
1939 r. do 8 maja 1945 r. Wynika st¹d, ¿e na przy-
k³ad dobrowolne wst¹pienie obywatela polskiego
narodowoœci niemieckiej do Wehrmachtu w sier-
pniu 1939 r. lub wczeœniej nie bêdzie wykluczaæ
przywrócenia obywatelstwa polskiego. Tu te¿ py-
tam: czy taka by³a intencja ustawodawcy?

Chodzi równie¿ o sformu³owanie dotycz¹ce
przyjêcia urzêdu publicznego w s³u¿bie pañstw
Osi lub ich sojuszników. Jak nale¿y rozumieæ

zwrot „przyj¹³ urz¹d publiczny w s³u¿bie pañstw
Osi lub ich sojuszników”? Zwrot „urz¹d publicz-
ny” wystêpowa³ w ustawie z 1920 r. o obywatel-
stwie pañstwa polskiego, jednak¿e chodzi³o
o przyjêcie urzêdu publicznego w pañstwie ob-
cym. O jak¹ s³u¿bê chodzi w tej ustawie? Czy
wspomniany wczeœniej przypadek wst¹pienia do
s³u¿by w SS, Gestapo lub SD bêdzie móg³ byæ za-
kwalifikowany jako przyjêcie urzêdu publicznego
w s³u¿bie pañstw Osi lub ich sojuszników? Jak
bêdzie kwalifikowana przynale¿noœæ do NSDAP
albo pe³nienie funkcji kapo w obozie koncentra-
cyjnym? Tworz¹c w 1920 r. ustawê o obywatel-
stwie pañstwa polskiego, ustawodawca polski nie
móg³ przewidzieæ wszystkich struktur i formacji,
które dopuszcza³y siê zbrodni w czasie wojny
i okupacji. Wspó³czesny ustawodawca wiedz¹ ta-
k¹ dysponuje, a zatem powinna ona znaleŸæ od-
zwierciedlenie w ustawie. I to jest to, o czym mó-
wiliœmy. Przecie¿ to nie powinno byæ uznaniowe.
To wszystko powinno byæ napisane, bo inaczej po-
tem bêdziemy gdybaæ albo korzystaæ z interpreta-
cji w ministerstwie, podczas której urzêdnik po-
wie: ale proszê nie podpisywaæ tego moim nazwis-
kiem. Albo powie: proszê nie powo³ywaæ siê na tê
interpretacjê. Ju¿ siê spotyka³am z tak¹ odpowie-
dzi¹. Przypominam sobie takie zdarzenie.

I jeszcze…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pani Sena-

tor, jeszcze minuta.)
Ju¿ koñczê.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Bo je¿eli

ewentualnie…)
Czy przywrócenie obywatelstwa polskiego nie

u³atwi osobom, których maj¹tek przeszed³ na
rzecz Skarbu Pañstwa albo zosta³ przejêty na
rzecz pañstwa w zwi¹zku z utrat¹ obywatelstwa
polskiego, wystêpowania z ¿¹daniami zwrotu ma-
j¹tku albo wyp³aty odszkodowania? W przypadku
tak zwanych póŸnych przesiedleñców w¹tpliwoœæ
mo¿na sprowadziæ do pytania, czy osoby, które
w zwi¹zku z wyjazdem z kraju utraci³y polskie
obywatelstwo oraz w³asnoœæ nieruchomoœci,
o których mowa w art. 38 ustawy o gospodarce te-
renami w miastach i osiedlach, nie wykorzystaj¹
instytucji przywrócenia obywatelstwa polskiego
w celu skonstruowania roszczenia o zwrot nieru-
chomoœci albo wyp³aty odszkodowania. W kon-
tekœcie tego artyku³u chodzi, jak wspomnia³am,
o tak zwanych póŸnych przesiedleñców, czyli oso-
by, które po II wojnie œwiatowej uzyska³y obywa-
telstwo polskie, a w zwi¹zku z zadeklarowan¹
wczeœniej narodowoœci¹ polsk¹ zachowa³y w³as-
noœæ maj¹tku okreœlonego w art. 2 dekretu
z 1946 r. o maj¹tkach opuszczonych i poniemiec-
kich, lecz nastêpnie po zadeklarowaniu narodo-
woœci niemieckiej opuœci³y Polskê, udaj¹c siê do
RFN lub NRD. I tutaj w³aœnie nastêpuj¹ fakty,
o których pan minister mówi³, ¿e wojewoda powi-
nien sprawdzaæ. Ale by³o wiele programów, by³o
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wiele artyku³ów, w których siê stwierdza – i nawet
osoby mieszkaj¹ce w ró¿nych kamienicach to
stwierdza³y – ¿e dosz³o do tego, ¿e niestety, ale nie
by³a to nale¿ycie wykonana praca. To siê zdarza
i naprawdê najpierw trzeba zacz¹æ od uporz¹dko-
wania prawa w Polsce tak, ¿eby te wypadki nie
mia³y miejsca.

Ostatnie zdanie, Panie Marsza³ku…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ostatnie?

Bo inaczej przerwê po tym d³ugim zdaniu.)
Kiedyœ pan marsza³ek chcia³ nawet wzywaæ

stra¿ marsza³kowsk¹. Ale to jest tak wa¿na spra-
wa, ¿e mam nadziejê, ¿e zadzia³a dobre serce pana
marsza³ka.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale potem
jest jeszcze piêæ minut…)

Trudno jest równie¿ oceniæ stopieñ ryzyka
wi¹¿¹cego siê ze wspomnian¹ prób¹ konstruowa-
nia roszczeñ maj¹tkowych przeciwko Skarbowi
Pañstwa. Ale ja zada³am pytanie. Przywracanie
obywatelstwa jest pewnego rodzaju novum i nie
ma gwarancji, jak s¹dy bêd¹ to interpretowaæ.
Tak wiêc oprócz niezale¿noœci musi byæ jakaœ do-
ktryna, musi byæ jakiœ kierunek, który bêdziemy
stosowaæ.

I naprawdê na koniec chcia³abym zwróciæ uwa-
gê na to, ¿e jest oczywiœcie uchwa³a 37/56 Rady
Pañstwa z dnia 16 maja 1956 r. w sprawie zezwo-
lenia na zmianê obywatelstwa polskiego repa-
triantom niemieckim, ale s¹dy, niestety tak siê
zdarza, podwa¿aj¹ niektóre orzeczenia i wycho-
dz¹ naprzeciw tym, którzy te maj¹tki chc¹ odzys-
kiwaæ. Niestety, to siê zdarza. I albo zaczniemy
rzeczywiœcie porz¹dkowaæ prawo i dyskutowaæ na
temat, byæ mo¿e niedoskona³ych, sk³adanych
przez Prawo i Sprawiedliwoœæ aktów, które w tam-
tej kadencji by³y przez Platformê popierane, a te-
raz zosta³y skrytykowane i nie by³o woli politycz-
nej, ¿eby podj¹æ temat, albo bêdziemy p³akaæ po
fakcie. Bo oczywiœcie inicjatywa jest godna popar-
cia, je¿eli chodzi o zadoœæuczynienie osobom, któ-
re rzeczywiœcie okres komunizmu skrzywdzi³. Ale
my nie mo¿emy nara¿aæ na stres, tragedie rodzin-
ne tych, którzy mog¹ byæ nara¿eni na roszczenia
równie¿ w wyniku wprowadzenia tej ustawy.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I znowu jakaœ niepoprawna kobieta wykorzy-
sta³a moje dobre serce, ale trudno.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: To
matka Polka, a nie niedobra kobieta.)

Panie Senatorze, proszê bardzo.
(Senator Ryszard Bender: Dziêkujê, Panie Mar-

sza³ku…)
Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Bender:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Zaczêliœmy tutaj wchodziæ w sprawy, które

przekraczaj¹ nasz¹ percepcjê, analizowaæ eks-
pertyzy – jedne uznaj¹c za g³êbokie, drugie za je-
szcze g³êbsze, a byæ mo¿e niekiedy za p³ytsze. To
jest jakaœ dewaluacja naszej zbiorowej wiedzy hi-
storycznej i jurydycznej.

Gdy Rzeczpospolita powstawa³a po stu dwu-
dziestu trzech latach niewoli, w Sejmie Ustawo-
dawczym wszyscy, nawet pos³owie ch³opscy, z gó-
ry wiedzieli, siedz¹c tutaj w tym ogrodzie wokó³
sejmu, który osiada³, ¿e trzeba siê oprzeæ na tym,
co mówi³ Stanis³aw Kutrzeba, czy tym, co ferowa³
dziadek Jerzego Buzka, do niedawna premiera.
Dzisiaj my, zamiast sami mieæ ju¿ przekonanie,
szukamy jakichœ podk³adek, które niekoniecznie
s¹ potrzebne.

Szanowni Pañstwo! Dobrze, ¿e dmuchamy na
zimne. Jestem wdziêczny pani senator Dorocie
Arciszewskiej-Mielewczyk, ¿e tak mocno, tak
szczegó³owo, tak boleœnie niekiedy pewne kwestie
porusza i eksponuje, bo musimy dmuchaæ na
zimne. Historia nas do tego przymusza, i dawna,
i – histori¹ jest ju¿ chwila po ka¿dym naszym s³o-
wie – wspó³czesna równie¿.

Po wciœniêciu nas w gorset instytucji Unii Eu-
ropejskiej – zreszt¹ jej jeszcze nie ma, jeszcze to s¹
Wspólnoty Europejskie, zanim Lizbona, ¿e tak po-
wiem, stanie siê cia³em – wiemy, ile niepokoju, i to
u ka¿dego z nas, z wypowiedzi to wynika, budzi to,
¿e mog¹ byæ takie czy inne spojrzenia, nieraz sami
mówimy, przesadzamy, ¿e coœ jest lub powinno
byæ zgodne z europejskimi ustanowieniami. Nie
zrobiliœmy za du¿o zastrze¿eñ specjalnych, ta-
kich, jakie zrobili Anglicy czy Szwajcarzy, w zwi¹z-
ku z tym ci¹gle niejako siê trzêsiemy, czy coœ i jak
bêdzie ujête europejsko. St¹d rzeczywiœcie jest
ogromna waga, ¿e tak powiem, pog³êbiania i pod-
noszenia roli instytucji naszego pañstwa, gdy nie-
bawem wejdziemy w struktury Unii Europejskiej.
Zwróæcie pañstwo niekiedy uwagê na to, co
w publicystyce pisze pan Bogdan Musia³, doktor
Bogdan Musia³. To jest górnik, który sta³ siê hi-
storykiem w Niemczech, i mówi o tym, jak siê po-
g³êbia w Niemczech rolê pañstwa – oni nadrabia-
j¹, goni¹, bo ci¹gle s¹ Bundesrepublik – i jak siê
powiêksza rola, znaczenie prezydenta; o tym
wspomnia³em, zadaj¹c pytania panu ministrowi.
Widaæ wyraŸnie, ¿e dzisiaj Köhler ma wiêksze
mo¿liwoœci i uprawnienia ni¿ Weizsäcker.

Wysoki Senacie! Ta ustawa o obywatelstwie,
nad któr¹ debatujemy, jest ogromnie wa¿na. Obe-
jmuje okres od 1 wrzeœnia 1939 r. do 8 maja
1945 r. I dlaczego ona rzeczywiœcie jest pusta we-
wn¹trz, w œrodku? Dlaczego daje siê takie ogólni-
ki, o których mówi³a pani senator Arciszewska,
a które bêd¹… Nie jest to jasno, wyraziœcie napi-
sane. Mówi siê o pañstwach Osi, ale nie jest nic
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powiedziane o pañstwach sojuszniczych póŸniej-
szej osi, czyli Zwi¹zku Sowieckiego. Mówi siê
o formacjach Osi, ale nie wiadomo jakich. Wiemy,
¿e by³y równie¿ drañskie formacje polityczne, for-
macje mundurowe NSDAP, tak samo jak ró¿ne
formacje powi¹zane z NKWD. By³a chocia¿by
Schutzpolizei. Pamiêtam, ¿e na terenach inkorpo-
rowanych politycznie do Ostpreussen trzeba by³o
siê k³aniaæ ka¿demu Niemcowi, pamiêtam, jak
nas dzieciaków bito po g³owach i zrzucano nam
czapki, ¿ebyœmy siê k³aniali. To robi³a Schutzpoli-
zei jako niby ta organizacja.

Nie wolno zapominaæ w³aœnie, jak bêdzie mo¿-
na to wyt³umaczyæ. Wspomnia³em, ¿e ju¿ nie ma
na tym œwiecie tych bolszewickich s³u¿alców,
zdrajców, takich jak ma³¿eñstwo Turlejskich,
Marceli Nowotko czy Walenty Titkow, którzy tyle
z³a dokonali, a póŸniej byli na œwieczniku. Ale te-
raz, w zwi¹zku z Kart¹ Polaka – s¹ osoby ¿yj¹ce
d³ugo i niech ¿yj¹ jeszcze d³u¿ej – ró¿ni tacy bêd¹
siê pojawiaæ. Jeœli to bêd¹ ci dawni bolszewiccy
s³ugusi, trzeba bêdzie na to zwracaæ uwagê i tego
obywatelstwa nie dawaæ. I dlatego s³usznie by³o
tu powiedziane, ¿e nie mamy tutaj klarownych in-
formacji, kiedy nale¿a³oby wstrzymaæ przyznanie
obywatelstwa.

Przechodzê ju¿ do innej sprawy. Tu jakoœ dzi-
wnie najbardziej pominiêto te sprawy, jak to kie-
dyœ siê mówi³o, bolszewickiej czy sowieckiej prze-
sz³oœci, a zwrócono uwagê na kwestie niemieckie.
Dobrze, zwróæmy uwagê na sprawy niemieckie.
Czy tutaj nie mog³o dojœæ do jakichœ udziwnieñ?

Proszê pañstwa, w Skierbieszowie w Zamoj-
skiem pod koniec wojny wyrzucano dzieci pol-
skie, wywo¿ono rodziny, sprowadzano Niemców
z Besarabii. Do miejscowoœci Skierbieszów przy-
by³a niemiecka rodzina na miejsce wyrzucanej,
odje¿d¿aj¹cej rodziny Józefa Wêc³awka. Tamta
rodzina niemiecka przybywa³a, zabiera³a gospo-
darstwo, zabiera³a dziesiêæ uli, ileœ tam inwenta-
rza ¿ywego, nie¿ywego… To by³a rodzina Köhle-
rów. Urodzi³ siê tam póŸniej ch³opiec, Horst mu
dano na imiê. To by³ Horst Köhler, dzisiejszy pre-
zydent Republiki Federalnej Niemiec. ¯y³ tam, ¿y-
wi³ siê dziêki tamtemu gospodarstwu, które zo-
sta³o mu prawnie przydzielone. Oczywiœcie nie by³
on w ¿adnej formacji niemieckiej. Jego ojciec mia³
jednak prawo do broni i z t¹ broni¹ obchodzi³ bu-
dynki w obawie przed atakami partyzantów. To
wiemy z zapisów. I teraz by³oby dobrze, gdyby kie-
dyœ przyby³a, bo podobno jeszcze ¿yje gdzieœ na
Œl¹sku – gdy¿ te osoby póŸniej, po wyzwoleniu,
powêdrowa³y do obozów niemieckich – jedna oso-
ba z rodziny Wêc³awków.

Ale wracam do omawianych przepisów. Czy
ktoœ z tej rodziny nie móg³by domagaæ siê obywa-
telstwa polskiego, skoro mia³ je przydzielone, na
takiej zasadzie, ¿e mia³ posiad³oœæ, a mo¿e nawet

dobra na posiad³oœci? A tym bardziej, ¿e wiemy
z zapisów, i¿ pasieka zosta³a powiêkszona z dzie-
siêciu uli do dwudziestu uli. Czy wiêc ten ktoœ nie
móg³by wzi¹æ rekompensaty za dodatkowe dzie-
siêæ uli?

Ta sytuacja oczywiœcie jest teoretyczna. Wiem,
¿e tak siê nie stanie. Ale musimy byæ wyczuleni na
analogiczne sytuacje, dotycz¹ce ró¿nych innych,
o wiele pomniejszych postaci, bo mog¹ one o to
wystêpowaæ.

Dlatego jeszcze raz chcê tutaj powiedzieæ:
b¹dŸmy uwa¿ni, b¹dŸmy ostro¿ni, dmuchajmy na
zimne i starajmy siê wszystko uczyniæ, ¿eby ten…
Bo to ju¿ jest gniot ustawowy – tak to okreœlam.
Nie wiem, s¹ tu prawnicy, wiêc… Ale skoro nie pi-
sze siê wyraŸnie, o jakie formacje pañstw Osi cho-
dzi, ¿e ju¿ nie powiem tu o formacjach sojuszni-
ków Osi – przemilcza siê to, trzeba bêdzie to sobie
doœpiewywaæ – a chodzi tu o bolszewickie, sowiec-
kie struktury, to znaczy, ¿e jest tu wprowadzana
jakaœ taryfa ulgowa. Mo¿e nie celowo, ale mo¿li-
we, ¿e z tej racji, by jakoœ u³atwiæ kwestie uzyski-
wania obywatelstwa, ¿ebyœmy nie byli jakoœ tak
nieeuropejsko, ¿e tak powiem, zamkniêci…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, ju¿…)

Ju¿ koñczê.
W zwi¹zku z tym trzeba na to uwa¿aæ. Tak sa-

mo jak z kwesti¹ narodowoœci. Panie Ministrze.
Jest pan ministrem i reprezentuje pan rz¹d Rze-
czypospolitej, wiêc nie mo¿e pan mieæ takich po-
tkniêæ jêzykowych i mówiæ o narodowoœci œl¹s-
kiej. Skoñczy³em. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.
Na razie zeszliœmy z trzynastu minut do jede-

nastu. Teraz bêdzie, mam nadziejê, jeszcze
mniej…

(Senator Ryszard Bender: Do piêtnastu! Kwad-
rans!)

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Trzeba by³o dziesiêciu lat, ¿eby inicjatywa Se-

natu, skontrowana przez inicjatywê rz¹dow¹,
przyoblek³a siê w cia³o. Bo przypomnê, ¿e to Senat
kadencji 1997–2001 wyst¹pi³ z pakietem ustaw
o repatriacji, o obywatelstwie i o Karcie Polaka.
Wówczas to zastosowano manewr chyba niegod-
ny, zw³aszcza z punktu widzenia poprawnej legis-
lacji, mianowicie do koñca kadencji nie poddano
w Sejmie pod g³osowanie poprawek do tej ustawy.
Tak ¿e w zwi¹zku z dyskontynuacj¹ ustawa pad³a.

Bardzo dobrze, ¿e dzisiaj – cieszê siê z tego
ogromnie – ta ustawa wróci³a. A jest to ustawa,
która nawi¹zuje do tradycji jeszcze I Rzeczypo-
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spolitej, nie tylko Rzeczypospolitej dwóch naro-
dów, ale wielu narodów – i to by³ przyk³ad w³aœci-
wie rozumianej integracji europejskiej oraz jej
prawzór.

Je¿eli chodzi o tê ustawê, to ma ona swoje moc-
ne strony, ale ma i s³abe. Ja ¿a³ujê, ¿e nie zosta³o
podzielone przez Sejm i Senat twierdzenie, i¿ nie
zabezpieczamy nale¿ycie obywateli, których
chcemy uszczêœliwiæ przywróceniem, nadaniem
czy te¿ potwierdzeniem obywatelstwa polskiego,
dlatego ¿e czynimy z nich osoby podejrzane w kra-
jach, w których mieszkaj¹ i których obywatelstwo
posiadaj¹ jako swoje pierwsze. Myœlê tu o Litwi-
nach, myœlê tu o Ukraiñcach, o Bia³orusinach,
którzy – je¿eli w ich krajach art. 3 bêdzie odczyty-
wany in extenso, tak jak brzmi – mog¹ byæ trakto-
wani jako pi¹ta kolumna, jako nielojalni obywate-
le tamtych pañstw. Ale obym by³ z³ym prorokiem!
Bardzo bym sobie tego ¿yczy³, ¿ebym siê tu myli³.
Niemniej jednak skoro oni maj¹ byæ w pierwszym
rzêdzie, tak jak obywatele polscy, przedmiotami
i podmiotami praw i obowi¹zków pañstwa pol-
skiego, ponadto nie mog¹ siê powo³ywaæ wobec
pañstwa polskiego w zwi¹zku z nak³adaniem na
nich obowi¹zków na to, ¿e maj¹ obywatelstwo in-
nego pañstwa, które zamieszkuj¹, to ja nie wiem,
czy… No, mo¿e to jest brak wyobraŸni, a mo¿e
chodzi o to, ¿eby tych ludzi zraziæ do przywracania
sobie obywatelstwa polskiego. Bo mo¿e to bêdzie
dla pañstwa uci¹¿liwe – i takie zdania s³ysza³em,
¿e chodzi tu o to, ¿eby przeciwdzia³aæ tym powro-
tom do obywatelstwa. Pierwsza fala przyjdzie, do-
stanie kontrê, ci ludzie zostan¹ potraktowani jak
tacy, którzy nie mog¹ pe³niæ pewnych urzêdów na
Litwie, na Ukrainie, na Bia³orusi, a wiêc inni ju¿
bardzo ostro¿nie podejd¹ do tej sprawy. Ale obym
siê myli³. Tak, mo¿e to ja siê mylê – i chcia³bym siê
myliæ.

Przechodzê teraz do sytuacji, która jest bardzo
istotna ze wzglêdu na obawy formu³owane
w zwi¹zku z t¹ ustaw¹. Mianowicie tutaj, w myœl
ustawy, obywatelstwo polskie nabywa siê na
piêæ sposobów, a nie cztery, jak mówi art. 4. To
znaczy mo¿e nie tyle nabywa siê, bo samo po-
twierdzenie posiadania obywatelstwa jest decyz-
j¹ deklaratoryjn¹, tak samo jak nabycie z mocy
prawa jest deklaratoryjne. Pozosta³e przypadki
s¹ konstytutywne: nabywa siê obywatelstwo
przez nadanie, przez uznanie za obywatela
i przez przywrócenie obywatelstwa polskiego. I to
skutkuje od momentu, w którym zapadn¹ stoso-
wne decyzje.

Ale potwierdzenie posiadania obywatelstwa ro-
dzi, moim zdaniem, zagro¿enia. Bo mo¿na sobie
wyobraziæ, ¿e wojewoda musi siê opieraæ na do-
kumentach, które s¹ wytworzone w miêdzyczasie
na podstawie orzecznictwa s¹dowego, chocia¿by
jest to orzeczenie o posiadaniu przez rodzica oby-

watelstwa polskiego, co rodzi tym samym, z mocy
samego prawa, pewne skutki. W zwi¹zku z tym
powi¹zanie orzecznictwa w wyniku postêpowania
s¹dowego o potwierdzenie tego obywatelstwa –
a jest interes prawny tej osoby w tym, ¿e rodzic by³
Polakiem – rodzi wobec osoby, która, powiedzmy,
by³a ze wzglêdu na sprawy maj¹tków opuszczo-
nych i poniemieckich, odstêpstwa od narodowo-
œci polskiej, swego czasu pozbawiona obywatel-
stwa i maj¹tku… A o tym nie musi wiedzieæ nawet
wojewoda, bo nie wszystko trzeba pisaæ w tej an-
kiecie. Nie ma nawet odpowiedzialnoœci karnej za
niepe³ne czy fa³szywe zeznania. Zreszt¹ w tym
momencie wystêpuj¹cy z wnioskiem nie s¹ jesz-
cze obywatelami polskimi, a i póŸniej nie ma po-
twierdzenia tych danych pod przysiêg¹ i ze œwia-
domoœci¹ odpowiedzialnoœci karnej. A wiêc mo¿-
na sobie tam pisaæ dosyæ dowolnie, zgodnie ze
swoj¹ pamiêci¹ albo wed³ug tego, co siê wie, zata-
jaj¹c to, czego siê nie wie – no a przecie¿ ci ludzie
to ju¿ potomkowie tamtych pokoleñ… A wiêc tutaj
rzeczywiœcie istnieje koniecznoœæ dodatkowych
zabezpieczeñ.

Ja, opieraj¹c siê na tym, o czym mówi³a kole-
¿anka Arciszewska-Mielewczyk, pozwalam sobie
z³o¿yæ poprawkê dotycz¹c¹ dwóch trybów naby-
cia. Do tego trybu nabycia, które jest teraz, ex
nunc, wywiera skutki dziœ – tu zagro¿enie jest
mniejsze – mianowicie tam, gdzie mówimy o przy-
wróceniu. Proponowa³bym, ¿eby zapisaæ tu je-
dnoznacznie, ¿e cudzoziemcowi, któremu przy-
wrócono obywatelstwo polskie, nie przys³uguj¹
roszczenia maj¹tkowe wzglêdem nieruchomoœci
le¿¹cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
które pañstwo polskie uzyska³o na mocy postano-
wieñ konferencji pokojowych w Ja³cie, Teheranie
i Poczdamie oraz innych umów miêdzynarodo-
wych odnosz¹cych siê do granic pañstwa polskie-
go, zawartych przez w³adze pañstwa polskiego po
II wojnie œwiatowej – taka jest oficjalna opinia
i stanowisko MSZ, nie opieram siê na niczym in-
nym, s³u¿ê opini¹ MSZ w tym zakresie – oraz co do
których nast¹pi³o rozstrzygniêcie na mocy przepi-
sów prawa polskiego lub ich zasiedzenie przez
osoby trzecie. Dzisiaj nie ma obligu ani w s¹dach,
ani gdzie indziej, ani u wojewody, ¿eby badaæ, czy
nie nast¹pi³o przypadkiem zasiedzenie, a dzisiaj
zasiedzenie tych osób, Skarbu Pañstwa, samo-
rz¹du b¹dŸ osób trzecich, w zasadzie eliminuje
zasadnoœæ dochodzenia tych roszczeñ, ale s¹dy
nie musz¹ tego badaæ i bardzo czêsto nawet o tym
nie wiedz¹.

Wreszcie nieprzywracanie obywatelstwa pol-
skiego cudzoziemcowi, który dobrowolnie
wst¹pi³ do wojsk pañstw Osi lub ich sojuszni-
ków. Sojusznikiem mo¿e te¿ byæ oczywiœcie
SS-Galizien – to jest kwestia uznaniowa i mo¿e
lepiej, ¿eby by³a – czy sojusznicy po 17 wrzeœnia
na zasadzie Paktu Ribbentrop – Mo³otow. Na pe-
wno trzeba tu uwzglêdniæ nie tylko przyjêcie
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urzêdu publicznego w s³u¿bie pañstw Osi lub
ich sojuszników. Dotyczy to tak¿e Zwi¹zku Ra-
dzieckiego w zakresie wspólnych porozumieñ co
do eksterminacji i grabie¿y maj¹tku polskiego,
ale przede wszystkim dotyczy wszystkich uzna-
nych ju¿ po wojnie za przestêpcze organizacji
powo³anych przez w³adze pañstwa niemieckie-
go lub pañstw z nim sprzymierzonych poprzez
zrzeszenie polityczne, które dzia³a³o w interesie
pañstwa niemieckiego lub z nim sprzymierzone-
go. Mamy tu definicjê okreœlon¹ i w orzeczni-
ctwie, i w prawie, mianowicie w art. 4 dekretu
z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla
faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy win-
nych zabójstw i znêcania siê nad ludnoœci¹ cy-
wiln¹, jeñcami oraz dla zdrajców narodu pol-
skiego. Jak na razie, dotyczy to Niemców. Mam
nadziejê, ¿e w przysz³oœci, nie wiem, czy jeszcze
za mojego ¿ycia, zostanie to rozszerzone równie¿
na Wschód.

Najwiêksze obawy budzi to, co ³¹czy siê z for-
m¹ deklaratoryjn¹ potwierdzenia posiadania,
które mo¿e dzia³aæ wstecz, mo¿e, nie musi, ale
mo¿e dzia³aæ wstecz. To jest ex nunc. Tu jest ca³e
pole do poprzedzaj¹cych to orzeczeñ s¹dowych.
Nie bêdê podpowiada³, bo ziomkostwa i Niemcy,
którzy dochodz¹ roszczeñ, maj¹ œwietnych pra-
wników. Daj Bo¿e, ¿eby polscy prawnicy chocia¿
w po³owie dorównali w tym zakresie wiedzy
i umiejêtnoœciom prawników niemieckich. Moim
zdaniem, tu te¿ trzeba stworzyæ pewn¹ zaporê.
Mianowicie proponujê dodaæ przepis, który mó-
wi o tym, ¿e osoba, która uzyska³a potwierdzenie
posiadania obywatelstwa polskiego, nie mo¿e
dochodziæ przywrócenia praw rzeczowych b¹dŸ
odszkodowawczych z tytu³u nabycia tych praw
przez osoby trzecie w drodze zasiedzenia.
W zwi¹zku z tym wojewoda te¿ bêdzie musia³ ba-
daæ, czy ten, kto wystêpuje z wnioskiem, nie
przykry³ tytu³u. W zasadzie w ankiecie powinno
byæ stwierdzenie, ¿e nie ma do tego roszczeñ osób
trzecich. Byæ mo¿e pan minister uzna, ¿e nie jest
to materia tej ustawy, ale wobec zaniechania
przez ustawodawcê i pañstwo polskie, zarówno
przez w³adzê ustawodawcz¹, wykonawcz¹, jak
i przez bardzo problematyczne, nie do przewidze-
nia, orzecznictwo w³adzy s¹downiczej w konkret-
nych sprawach, jest potrzeba stworzenia takich
zabezpieczeñ.

Za swój obowi¹zek uwa¿am z³o¿enie takich
wniosków, dlatego sk³adam je na rêce pana mar-
sza³ka. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Andrzej Person. Zapraszam.

Senator Andrzej Person:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj jest, mo¿na powiedzieæ, wa¿ny dzieñ dla

Senatu, bo zamyka on kilkuletni¹ pracê, o której
wspomina³ pan senator Andrzejewski. Jeœli dobrze
pamiêtam, to w Senacie czwartej kadencji rozpo-
czêto tê pracê, dla mnie, zw³aszcza dla mojej komi-
sji, Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polaka-
mi za Granic¹, niezwykle wa¿n¹, reguluj¹c¹ istot-
ne sprawy dla blisko dwudziestomilionowej dzisiaj
diaspory, dla ludzi, których czêsto skrzywdzono,
sprawy mocno dziœ ju¿ starszych osób, które wiele,
wiele lat temu wygnano z naszego kraju, sprawy
ludzi, którzy ci¹gle czekaj¹ na zadoœæuczynienie za
krzywdê, na przywrócenie obywatelstwa, na wa¿ne
dla nich s³owo, ¿e s¹ Polakami.

Ten okres przebiega³ ró¿nie. Dwie ustawy,
ustawa o repatriacji i ustawa o Karcie Polaka,
mia³y wiêcej szczêœcia, zaœ ta nasza niestety
mniej. By³a ju¿ w Sejmie i nagle, nie wiadomo,
dlaczego, nie zosta³a uchwalona. Wróci³a w na-
szej kadencji. Pad³o tu wiele s³ów, nie chcia³bym
ich powtarzaæ, powiem za to, ¿e wszystkie te s³owa
by³y wa¿ne. Chcia³bym te¿ jako jeden z inicjato-
rów podziêkowaæ paniom i panom senatorom,
tak¿e tym, którzy mieli inne zdanie, równie¿ mini-
sterstwu, które w³o¿y³o wiele pracy, i tu, i w Se-
jmie, w tê – w moim pojêciu – nowoczesn¹ ustawê,
która odpowiada standardom europejskim, która
jest przede wszystkim zgodna z konwencj¹ Rady
Europy i która pozwoli nam ratyfikowaæ to euro-
pejskie prawo, ale tak¿e odpowiada na wiele py-
tañ i w¹tpliwoœci, które pañstwo zadawali, o któ-
rych pañstwo mówili.

Pani senator Arciszewska bardzo czêsto wyra-
¿a³a troskê, muszê powiedzieæ, ¿e pewnie, jak
wszyscy, o zachowanie polskiego mienia, które
w wielu wypadkach nara¿one jest na roszczenia
osób do tego mienia nieuprawnionych b¹dŸ
chc¹cych uzyskaæ takie uprawnienie, tak¿e tros-
kê o to, czy w tej ustawie nie ma jakiejœ furtki, któ-
ra mog³aby im to umo¿liwiæ. To jest jasne, uzasa-
dnione. Moim zdaniem, to prawo jest na tyle
szczelne, ¿e takiej furtki nie ma.

Chcia³bym powiedzieæ o czymœ, o czym tu jesz-
cze nie powiedziano. Otó¿ obywatelstwo polskie,
chyba ka¿de, to jest wielki honor i zaszczyt, ale
tak¿e obowi¹zek. Instytucja przywrócenia, nad
któr¹ tak dyskutujemy, jak nad ka¿d¹ now¹ in-
stytucj¹ prawn¹, zostawia tak¹ mo¿liwoœæ mini-
strowi, a nie powoduje ¿adnego prawnego auto-
matyzmu. W przypadku kogoœ, kto wybra³ sobie
inne, lepsze ¿ycie, odda³ polski paszport, bo uwa-
¿a³, ¿e nie jest mu potrzebny i nie musi byæ Pola-
kiem, to jest jego wybór. ¯yjemy w demokratycz-
nym œwiecie i dzisiaj mo¿emy mieæ na ten temat
w³asne zdanie. A minister ma prawo nie przywró-
ciæ mu obywatelstwa. To jest pierwsza i bardzo is-
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totna sprawa, powiedzmy sobie o tym wprost. Nie
ma tak dobrze, powiem nieelegancko, ¿eby nagle
z tej fali, która mia³aby nas zalaæ, wszystkie osoby
ustawi¹ siê w kolejce i ka¿dy to obywatelstwo do-
stanie. Ustawodawca zawar³ w przepisach fakul-
tatywnoœæ takiej decyzji po to, ¿eby wszystkie do-
kumenty w tym celu zebrane przedstawi³y sytua-
cjê, z której wynika³oby, ¿e ta osoba zosta³a do te-
go zmuszona, ¿e zosta³a przez kogoœ skrzywdzona
albo ¿e wybra³a tak¹ rzeczywistoœæ i dzisiaj nie
zdziwi siê, jeœli decyzja bêdzie odmowna.

Tak jak powiedzia³em, szanuj¹c czas, nie bêdê
mówi³ o wszystkich instytucjach, które z jednej
strony potwierdzaj¹ nowoczesnoœæ tego rozwi¹za-
nia, a z drugiej oparte s¹ na solidnych zasadach
prawa, na zasadzie ci¹g³oœci, ius sanguinis, o któ-
rej tu mówiliœmy, a w jakiejœ czêœci te¿ prawie zie-
mi, jeœli ten obywatel ma rodziców, których oby-
watelstwo jest nieznane. W ka¿dym razie podsta-
w¹ s¹ te same przepisy, które obowi¹zywa³y od
lat, jeszcze w dawnej Rzeczypospolitej, o czym
mówi³ senator Andrzejewski.

Jednoczeœnie nasze obywatelstwo jest bardzo
m³od¹ instytucj¹. Od 1918 r. up³ynê³o dziewiêæ-
dziesi¹t lat, a z tego, z tych dziewiêædziesiêciu lat –
powiedzmy to wszyscy ze wstydem – po³owa up³y-
nê³a pod rz¹dami ustawy fatalnej, dziœ ju¿ nie tylko
nienowoczesnej, ale ustawy z 1962 r., o czym
wszyscy wiemy. I dobrze, ¿e przyszed³ taki moment,
kiedy wreszcie mo¿emy powiedzieæ, ¿e uregulowa-
liœmy to, co uregulowaæ powinniœmy ju¿ dawno.

Raz jeszcze powiem s³owo „dziêkujê” wszyst-
kim, którzy nad tym pracowali. Myœlê, ¿e to jest
nasz wspólny dorobek.

A do tego jeszcze bym doda³, Panie Marsza³ku,
poprawkê do art. 39 dotycz¹cego przywrócenia oby-
watelstwa. Mianowicie ust. 2 brzmi tak: „nabycie
obywatelstwa polskiego nastêpuje w dniu wydania
decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego”.
Poprawka zaœ jest taka: „nastêpuje w dniu, gdy de-
cyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego staje
siê ostateczna”. Chodzi o odwo³anie. Jasne jest, ¿e
dopiero wtedy ona mo¿e siê uprawomocniæ.

Jednym s³owem, zg³aszam tê poprawkê, a pañ-
stwa gor¹co zachêcam do przyjêcia tej ustawy
podczas jutrzejszego g³osowania. Dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, pani senator Janina Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
S¹ pañstwa, w których jedynie na zasadzie

krwi i ziemi mo¿na byæ obywatelem. Polska jest

tym krajem, który, doœwiadczony histori¹, ma
z tym problem. W PRL bardzo chêtnie pozbawiano
obywatelstwa patriotów. W naszej III RP troska
o ich ponowne przyjêcie do grona obywateli nie
jest jednak zbyt silna i wydaje siê, ¿e nadal jest
problematyczna.

Jednolitoœæ postêpowania, któr¹ do tej pory za-
pewnia³ prezydent, bo on jedyny nadawa³ obywa-
telstwo, jest w tej chwili zachwiana. Powstaje wie-
le podmiotów i wiele procedur, które doprowadziæ
mog¹ do tego, ¿e bêdzie pewna dowolnoœæ i ³at-
woœæ uzyskania obywatelstwa. I wydaje siê, ¿e
przez tê mêtn¹ wodê albo raczej przeze te mêtne
procedury ³atwo bêdzie przejœæ ró¿nym z³otym
ptakom, a raczej, powiedzia³abym, krukom i ja-
strzêbiom, które mog¹ rozdziobaæ nasz kraj, zw³a-
szcza w tej czêœci zachodniej. O tym wielokrotnie
na tej sali mówili pani senator Arciszewska czy
pan senator Korfanty, bo te objawy wyraŸne s¹ ju¿
dzisiaj. Brak zajêcia siê takimi ludŸmi, losami ta-
kich ludzi jak na przyk³ad dipisi, a przywracanie
chêtnie, tak¹ pe³n¹ rêk¹ obywatelstwa ludziom,
którzy chêtnie pozbywali siê tego obywatelstwa
tylko w celu polepszenia swojego losu, jak siê wy-
daje, stwarza jak¹œ pewn¹ nierównowagê i prowa-
dzi do dewaluacji poczucia obowi¹zku obywatel-
skiego, poczucia patriotyzmu. I myœlê, ¿e na pod-
stawie tak napisanej ustawy, tak bardzo ogólnie
napisanej ustawy – co podkreœlali pani senator
Arciszewska, pan senator Bender, pan senator
Andrzejewski – bêdzie mo¿na daæ obywatelstwo
wszystkim, którzy bêd¹ mieli przede wszystkim
interes. A to jest interes nie zawsze polski, to mo-
¿e byæ tylko interes poszczególnych ludzi, którzy
mo¿e nie zawsze zas³uguj¹ na prawo bycia tym
obywatelem, na to, ¿eby ponownie staæ siê oby-
watelami. I tutaj wyra¿am wielk¹ w¹tpliwoœæ
i lêk, czy to nie spowoduje pewnego przewa¿enia
wartoœci w naszej zbiorowej œwiadomoœci. Rz¹d,
Sejm, Senat maj¹ obowi¹zek dbaæ o interesy Pol-
ski i Polaków, zw³aszcza tych, którzy oddawali
¿ycie i zdrowie za ojczyznê, którzy wychowywali
dzieci w poczuciu obowi¹zku wobec tej ojczyzny.
Myœlê, ¿e nie powinniœmy zbyt szeroko otwieraæ
drzwi ludziom, którzy tej Polski, tego swojego
obywatelstwa zbytnio nie szanowali, którzy dla
wygody, dla lepszych warunków ¿ycia chêtnie siê
go pozbywali. I ta ustawa mo¿e byæ pewnym za-
gro¿eniem.

Tak ¿e g³osuj¹c za ni¹, jednak bêdê mia³a nadal
wiele w¹tpliwoœci, czy nie zbyt poœpiesznie do tego
siê ustosunkowaliœmy, ¿e mo¿e nale¿a³oby do³o-
¿yæ wiêcej starannoœci, poniewa¿ jest to bardzo
wa¿ny element naszego bytu pañstwowego. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Informujê ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
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Je¿eli chodzi o wnioski legislacyjne, to z³o¿yli je
senatorowie S³awomir Kowalski, Piotr Andrzejew-
ski, Andrzej Person i Leon Kieres.

W tym momencie zamykam dyskusjê.
Chcia³bym zapytaæ pana ministra, czy chce

ustosunkowaæ siê do tych wniosków o charakte-
rze legislacyjnym. Rozumiem, ¿e pan minister
w tej chwili nie wyra¿a takiej chêci.

Ale poniewa¿ wnioski zosta³y zg³oszone, proszê
Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej oraz Komisjê Spraw Emigracji
i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ o ustosunko-
wanie siê do tych wniosków i przygotowanie
wspólnego sprawozdania.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie tej ustawy
odbêdzie siê pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê panu ministrowi za bytnoœæ podczas
rozpatrywania tego punktu.

Wysoki Senacie, przystêpujemy do rozpa-
trzenia punktu pi¹tego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu
informacji kryminalnych oraz niektórych innych
ustaw.

Tekst ustawy jest w druku nr 468, a sprawo-
zdania komisji w drukach nr 468A i 468B.

Pan senator Jacek Swakoñ, jako sprawozdaw-
ca Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji, proszony jest o przedstawienie sprawozda-
nia.

Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Jacek Swakoñ:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Praw Cz³owie-

ka, Praworz¹dnoœci i Petycji przedstawiæ sprawo-
zdanie z prac komisji nad uchwalon¹ przez Sejm
w dniu 20 lutego ustaw¹ o zmianie ustawy o gro-
madzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu infor-
macji kryminalnych oraz niektórych innych
ustaw, jak wspomnia³ pan marsza³ek, jest to druk
senacki nr 468.

Ustawa ta dostosowuje dotychczas obowi¹zu-
j¹ce przepisy do potrzeb wynikaj¹cych z praktyki
ich stosowania. Jej celem jest usprawnienie reali-
zowania zadañ, które realizuje Krajowe Centrum
Informacji Kryminalnej.

W nowelizacji rozszerzeniu ulega katalog pod-
miotów uprawnionych do otrzymywania informa-
cji kryminalnych z centrum o Agencjê Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego, dyrektora Lasów Pañ-
stwowych i g³ównego inspektora Stra¿y Leœnej.

Kolejna zmiana poszerza katalog podmiotów
zobowi¹zanych do przekazywania informacji kry-
minalnych do centrum miêdzy innymi o prezesa
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego,

o s¹dy prowadz¹ce rejestr zastawów, a tak¿e o or-
gany w³aœciwe w sprawach ewidencji paszporto-
wych, ewidencji wydanych i uniewa¿nionych do-
wodów osobistych, o s³u¿by zatrudniania oraz po-
mocy spo³ecznej.

Nowelizacja zak³ada równie¿, ¿e informacje
przekazywane w formie przekazu teleinformaty-
cznego jakiemuœ podmiotowi w odpowiedzi na je-
go zapytanie bêd¹ rejestrowane w formie teksto-
wej bez mo¿liwoœci ich dalszego przekazywania.

Ustawa przewiduje tak¿e mo¿liwoœæ nieprzeka-
zywania szefowi centrum albo przekazywania
w bardzo ograniczonym zakresie lub te¿ usuwa-
nia z baz danych centrum takich informacji kry-
minalnych, które mog³yby zagroziæ bezpieczeñ-
stwu pañstwa, jego obronnoœci albo te¿ mog³yby
spowodowaæ identyfikacjê osób udzielaj¹cych po-
mocy przy wykonywaniu czynnoœci operacyjno-
-rozpoznawczych.

Rozszerzeniu uleg³y tak¿e uprawnienia Biura
Ochrony Rz¹du: o dostêp do ewidencji paszporto-
wej.

Konsekwencj¹ nowelizacji ustawy o gromadze-
niu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji
kryminalnych s¹ zmiany w nastêpuj¹cych usta-
wach: w ustawie o ewidencji ludnoœci i dowodach
osobistych, w ustawie o ubezpieczeniu spo³ecz-
nym rolników, w ustawie o lasach, w ustawie o za-
stawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w usta-
wie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, w ustawie o dokumentach paszportowych.

W trakcie prac komisji do omawianej ustawy
wprowadzono dwie poprawki. Jedna ma charak-
ter doprecyzowuj¹cy, druga wynika z potrzeby
utrzymania spójnoœci terminologicznej. Wszyst-
kie uzyska³y akceptacjê ministerstwa i zosta³y
przyjête jednomyœlnie.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! W imieniu
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
rekomendujê Wysokiej Izbie przyjêcie ustawy
o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu
i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz
niektórych innych ustaw wraz z przyjêtymi przez
komisjê poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Marek Konopka, jako sprawo-

zdawca Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej, zechce przedstawiæ
sprawozdanie.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Konopka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Iz-

bo! Szanowni Pañstwo!
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Mam zaszczyt i przyjemnoœæ przed³o¿yæ spra-
wozdanie Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu
i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz
niektórych innych ustaw.

Pan senator Jacek Swakoñ bardzo szczegó³owo
przedstawi³ cel i przedmiot ustawy. Ja nie bêdê te-
go powtarza³, podobna dyskusja na temat tych
zmian odby³a siê w Komisji Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej. Dodam tylko, ¿e
projekt ustawy wniesiony do Sejmu przez Radê Mi-
nistrów jest zgodny z konstytucj¹, nieobjêty pra-
wem europejskim, nie wp³ywa na wzrost wydat-
ków bud¿etowych oraz zosta³ zaopiniowany przez
Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej w dniu 11 marca postanowi³a
wnosiæ, aby wysoki Senat raczy³ przyj¹æ ustawê
z takimi samymi poprawkami, jakie przedstawi³
pan senator Swakoñ. I dziœ wnosi o przyjêcie tej
ustawy. Dziêkujê serdecznie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy Wysoki Senat ma pytania do senatorów

sprawozdawców?
(Senator Janusz Rachoñ: Nie. Nie ma.)
Pan senator Rachoñ odpowiedzia³ za ca³¹ Izbê.

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Jest to projekt ustawy wniesiony przez rz¹d.

Prezentuje go minister spraw wewnêtrznych i ad-
ministracji. Witam pana ministra Adama Rapac-
kiego.

PanieMinistrze, proszêo zabranieg³osu.Czychce
pan minister coœ powiedzieæ na temat tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Adam Rapacki: Ta
ustawa nie budzi³a kontrowersji, wiêc je¿eli mo¿-
na, to…)

Rozumiem, pan minister jest gotowy do udzie-
lania odpowiedzi na pytania. Czy s¹ pytania?

Panie Senatorze Rachoñ, w imieniu Izby. Nie
ma pytañ? (Weso³oœæ na sali)

Panie Ministrze, naczeka³ siê pan minister,
a pytañ nie ma. Jak rozumiem, tym razem sprawa
jest jasna.

Chcia³bym otworzyæ dyskusjê.
Proszê mi powiedzieæ, czy ktoœ siê zapisa³ do

dyskusji. Nie.
W takim razie niniejszym zamykam dyskusjê.
I dziêkuj¹c panu ministrowi za krótk¹, twórcz¹

obecnoœæ, stwierdzam, ¿e g³osowanie w sprawie
rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu. Dziêkujê bardzo.

Proszê pañstwa, w ten sposób przystêpujemy
do rozpatrzenia punktu szóstego porz¹dku ob-

rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony
do rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹do-
wym bez nieuzasadnionej zw³oki.

Tekst ustawy – w druku nr 467, sprawozdanie
komisji – w druku nr 467A.

Pan senator Zbigniew Cichoñ, zapraszam, jako
sprawozdawca Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji. Panie Senatorze, mównica jest
pañska.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Proponowana ustawa zosta³a w ca³oœci zaak-

ceptowana przez Komisjê Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji.

Jest to ustawa, która zmierza do dostosowania
polskiego ustawodawstwa do standardów, które
wynikaj¹ z Europejskiej Konwencji Praw cz³owie-
ka. Poniek¹d zostaliœmy jako pañstwo przymu-
szeni do udoskonalenia dotychczasowej ustawy,
albowiem ta pierwotnie wprowadzona mia³a kilka
wad. Nie dotyczy³a mianowicie etapu postêpowa-
nia przygotowawczego karnego, czyli przed orga-
nami Policji i prokuratury, a tak¿e zawiera³a man-
kamenty polegaj¹ce na tym, ¿e w razie stwierdze-
nia opiesza³oœci postêpowania s¹d móg³, a wiêc
by³o to fakultatywne, orzec o zas¹dzeniu stoso-
wnej kwoty, by³y spory, czy to jest odszkodowa-
nie, czy to jest zadoœæuczynienie, maksymalnie
do 10 tysiêcy z³.

W tej chwili zmiana polega na tym, ¿e rozci¹ga
siê kontrolê postêpowania na etap postêpowania
przygotowawczego, czyli bada siê, czy na tym eta-
pie nie by³o opiesza³oœci, jak równie¿ na tym, ¿e
wprowadza siê obligatoryjne orzeczenie kwoty,
a to,czy bêdziemy to traktowaæ jako odszkodowa-
nie, czy jako zadoœæuczynienie, to wszystko jed-
no, w wide³kach od 2 tysiêcy do 20 tysiêcy z³. Czyli
jest to wydatna, mo¿na by powiedzieæ, poprawa
ochrony praw cz³owieka.

Jest te¿ jeszcze zmiana, o której mo¿e nie po-
wiedzia³em na samym wstêpie, dosyæ istotna, po-
legaj¹ca na tym, ¿e wprowadza siê mo¿liwoœæ roz-
patrywania kwestii opiesza³oœci postêpowania na
wszystkich etapach postêpowania s¹dowego,
czyli tak w pierwszej, jak i w drugiej instancji. To
jest dostosowanie do wymogów, które wynikaj¹
z orzecznictwa Trybuna³u Praw Cz³owieka
w Strasburgu.

Ustawa ta zyska³a pe³ne poparcie Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji jako ustawa
proobywatelska, mo¿na by powiedzieæ, która za-
pewnia szeroki dostêp do s¹du. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy Wysoki Senat ma pytania do senatora

sprawozdawcy?
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Proszê bardzo, pan senator WoŸniak. Panie Se-
natorze, proszê powróciæ na mównicê.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku. Pan senator Ra-
choñ nie zareagowa³…

(G³os z sali: Ma dublera.)
…ma dublera w pionie.
Panie Senatorze, chcia³bym zapytaæ, czy w to-

ku prac w komisji analizowano potencjalny ob-
szar spraw, które mog¹ byæ przedmiotem tej regu-
lacji. Ja w sprawie przewlek³oœci postêpowañ wy-
stêpowa³em do ministra sprawiedliwoœci. Odpo-
wiedŸ, jak¹ otrzyma³em na gruncie obecnie jesz-
cze obowi¹zuj¹cego prawa, mo¿na sobie wyobra-
ziæ: przewlek³oœæ postêpowañ w dzisiejszym sta-
nie prawnym jest czymœ wyj¹tkowo sporadycz-
nym. Wiemy dobrze z praktyki, ¿e jest zupe³nie
inaczej, bowiem nie uwzglêdnia siê w³aœnie postê-
powania przygotowawczego, nie uwzglêdnia siê
równie¿ przerwania postêpowania w przypadku
uchylenia wyroku i przekazania do s¹du pier-
wszej instancji.

Jakiej liczby spraw, gdyby wa¿yæ odczucia oby-
wateli, z punktu widzenia tych dwóch przes³anek
mo¿e dotyczyæ ta regulacja prawna? Jak szeroki
jest obszar niezadowolenia spo³ecznego z prze-
wlek³oœci postêpowania? Dziêkujê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:

W wymiarze liczbowym oczywiœcie nie jesteœmy
w stanie tego przewidzieæ i nie by³o to przedmio-
tem rozwa¿añ. Jeœli natomiast chodzi o rozszerze-
nie sfery kontroli na etap postêpowania przygoto-
wawczego, to nie s¹dzê, ¿eby to by³a du¿a cyfra.
Dlatego, ja to mówiê jako praktyk, ¿e postêpowa-
nia przygotowawcze cechuje to, i¿ one stosunko-
wo rzadko s¹ dotkniête przewlek³oœci¹; im mo¿na
wrêcz zarzuciæ, ¿e czasami s¹ zbyt pobie¿nie
i szybko toczone, wobec czego dosyæ szybko siê
koñcz¹. To zreszt¹ jest przyczyn¹ tego, ¿e du¿a
czêœæ tych postanowieñ jest uchylana przez drug¹
instancjê, czyli przez prokuraturê okrêgow¹.

Rzecz w tym, ¿e w tej chwili bêdzie mo¿na skar-
¿yæ siê równie¿ na przewlek³oœæ ca³ego postêpo-
wania, czyli tak w pierwszej, jak i w drugiej in-
stancji. Ale to chyba te¿ w sposób nieznaczny mo-
¿e spowodowaæ wzrost liczby skarg, tym bardziej
¿e trzeba pamiêtaæ, ¿e ta ustawa wesz³a w ¿ycie
17 wrzeœnia 2004 r. i dotyczy etapu postêpowania
po tej dacie. Nawet je¿eli s¹ postêpowania, które
do tej pory trwaj¹, to s¹ to postêpowania, które a¿
tak bardzo d³ugo nie trwaj¹, je¿eli siê weŸmie pod
uwagê wieloœæ instancji. Czasami jest podanie
w pierwszej instancji, potem w drugiej, jest uchy-
lenie wyroku do ponownego rozpoznania, potem

jest nastêpna apelacja i znowu uchylenie, czyli
czasami mamy piêæ, szeœæ instancji i je¿eli to siê
przeci¹ga na piêæ lat, to jeszcze nie jest tak d³ugo.
Aczkolwiek mo¿na siê zastanawiaæ nad tym, jakie
s¹ przyczyny tego, ¿e wyroki czêsto s¹ uchylane.
To jest zagadnienie zwi¹zane z d³ugoœci¹ postêpo-
wania, ale przede wszystkim z merytoryczn¹ traf-
noœci¹ wyroków. Bo je¿eli one s¹ uchylane, to
znaczy, ¿e s¹ nietrafne w pierwszej instancji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Knosala, proszê bardzo, nastêpne

pytanie.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Sprawozdawco, chcia³bym zapytaæ o trzy

takie drobniejsze sprawy.
Pierwsze pytanie. Do jakiego rodzaju czynnoœci

odnosi siê wskazywany w statystykach sposób
za³atwiania skargi, który jest opisany poprzez ka-
tegoriê „inne”? Jest a¿ 13% tych „innych”.

Drugie pytanie. Jeœli przyj¹æ, ¿e liczba skarg
bêdzie mniej wiêcej na tym samym poziomie, to
jakiego wzrostu obci¹¿enia s¹dów sprawami z te-
go tytu³u nale¿y oczekiwaæ i z jakiej czêœci bud¿e-
tów s¹dów bêd¹ te wyp³aty realizowane?

I trzecie pytanie. Czy dana jednostka, w tym
wypadku s¹dy i prokuratury, ma prawo docho-
dziæ, chocia¿by w czêœci, pokrycia wydatku od
konkretnego pracownika, prokuratora, sêdziego,
z którego winy nast¹pi³a przewlek³oœæ postêpowa-
nia? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, proszê.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Otó¿, szczerze mówi¹c, ja tu siê mniej czujê
kompetentny do udzielania odpowiedzi, ani¿eli
pan minister sprawiedliwoœci, bo chyba najlepsz¹
wiedzê na ten temat ma Ministerstwo Sprawiedli-
woœci. Ale s¹dzê, ¿e owe 13%, o których pan sena-
tor mówi, mo¿e dotyczyæ spraw, w których nie na-
st¹pi³o merytoryczne rozstrzygniêcie sprawy. Al-
bowiem skarga dotyczy³a, na przyk³ad, postêpo-
wania sprzed daty wejœcia w ¿ycie tej ustawy, czyli
sprzed 17 wrzeœnia 2004 r., w zwi¹zku z czym s¹d
ma tutaj prawo odrzuciæ tak¹ skargê, nie rozpoz-
naæ jej merytorycznie.

Jeœli chodzi o kwestiê, z jakiej czêœci bud¿etu to
jest p³acone, to przyznam siê szczerze, ¿e nie mam
pojêcia, bo nigdy nie by³em urzêdnikiem.

I je¿eli chodzi o tê trzeci¹ poruszon¹ przez pa-
na senatora kwestiê, to zagadnienie ewentualne-
go regresu do osoby, która spowodowa³a opie-
sza³oœæ postêpowania, chyba nie mo¿e byæ na
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obecnym etapie rozstrzygniête, w ka¿dym razie
nie jest rozstrzygniête. I to chyba by³oby w pewnej
kolizji z zasad¹ niezawis³oœci sêdziowskiej, bo
trudno sobie wyobraziæ sytuacjê, ¿eby na przy-
k³ad sêdzia ponosi³ jakieœ konsekwencje finanso-
we za to, ¿e, jak stwierdzono, niedostatecznie
szybko rozpoznawa³ sprawê. Bo to s¹ sprawy bar-
dzo delikatne, to co dla jednego jest opiesza³e, dla
innego jest w miarê przyzwoite rozpoznawanie
sprawy. No tak w ¿yciu bywa, proszê pañstwa, je-
den cz³owiek porusza siê z prêdkoœci¹ 5 km/h,
a drugi bardzo ¿wawo chodzi i posuwa siê z prêd-
koœci¹ 8 km/h, i trudno tutaj przyjmowaæ jakieœ
obiektywne mierniki. Zw³aszcza ¿e, jak mówiê…
No chyba ¿e chodzi o pewne drastyczne sytuacje,
i wtedy siê mo¿na oczywiœcie zastanowiæ nad
kwesti¹ odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej sê-
dziowskiej, która jest przewidziana w ustawie
o ustroju s¹dów powszechnych. I zreszt¹ w tej
chwili w tej ustawie wprowadzono jakby zacz¹tek
uruchomienia tej procedury, albowiem wprowa-
dzono nowe rozwi¹zania polegaj¹ce na tym, ¿e
w razie stwierdzenia opiesza³oœci postêpowania
takie orzeczenie jest, o ile dobrze pamiêtam, kie-
rowane do prezesa s¹du, no niew¹tpliwie w³aœnie
w tym celu, ¿eby prezes s¹du coœ z t¹ spraw¹
uczyni³ i siê zastanowi³, czy i jakie ewentualnie tu-
taj stosowaæ œrodki. Czy to ma byæ jedynie ostrze-
¿enie wobec sêdziego, czy te¿ nawet ma byæ
wszczête jakieœ postêpowanie dyscyplinarne.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Kieres.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:

Chcia³bym zapytaæ, czy Pan siê zgadza z tym, ¿e
w pytaniu pana senatora Knosali mog³a siê zna-
leŸæ sugestia, ¿e odszkodowania za przewlek³oœæ
postêpowania s¹ przyznawane ze œrodków finan-
sowych w³aœciwych s¹dów lub komornika prowa-
dz¹cego postêpowanie, tak to zreszt¹ zosta³o zapi-
sane.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Tak to jest zapisane, w³aœnie. Je¿eli o to chodzi-
³o, to tak, w istocie tak jest, ¿e z w³aœciwych fun-
duszy okreœlonych s¹dów albo z funduszy komor-
nika.

(Senator Leon Kieres: S¹d prowadz¹cy postêpo-
wanie ze œrodków w³asnych s¹du.)

Tak, tak.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê panu senatorowi Kieresowi za w³aœci-
w¹ pomoc senatorsk¹.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Tak, dziêkujê. Ja nie zrozumia³em pytania, bo
myœla³em, ¿e chodzi o dzia³ bud¿etu, z jakiego to
jest pokrywane, dlaczego…

Senator Ryszard Knosala:

Nie, nie chodzi³o rzeczywiœcie o to…
(Senator Zbigniew Cichoñ: Tak, tak.)
…ale chcia³bym jeszcze dopowiedzieæ, ¿e jeœli

tych przypadków by³oby tyle, co do tej pory, to ten
bud¿et s¹du bêdzie doœæ uszczuplony. I czy tych
œrodków wrêcz nie zabraknie na normalne fun-
kcjonowanie s¹dów?

(Senator Henryk WoŸniak: Panie Senatorze, ale
s³yszymy, ¿e ich jest bardzo niewiele.)

Senator Zbigniew Cichoñ:

Tak, rzeczywiœcie niewiele.
Proszê pañstwa, trzeba sobie zdawaæ sprawê

z jednej rzeczy, ja to mogê powiedzieæ te¿ jako
praktyk, ¿e ludzie czêsto z tego œrodka nie korzy-
staj¹, dlatego ¿e maj¹ obawy, ¿e jak siê poskar¿¹
na s¹d, to potem ten s¹d im odpowiednio odp³aci
w wyroku. Tak nie powinno oczywiœcie byæ, bo sê-
dzia powinien byæ obiektywny i stan¹æ ponad
tym, ale ludzie s¹ tylko ludŸmi i czasami to jakoœ
tam na psychice sêdziego mo¿e siê odbiæ, w ka¿-
dym razie ludzie takie obawy maj¹, ¿e siê to mo¿e
odbiæ i mo¿e Ÿle wp³yn¹æ na ca³¹ sprawê. �le dla
osoby, która skargê z³o¿y³a.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pytañ do pana senatora wiêcej nie ma.
Proszê pañstwa, jest to projekt ustawy wniesio-

ny przez rz¹d i ministra sprawiedliwoœci.
Witam pana podsekretarza stanu, pana mini-

stra Igora Dzialuka.
Panie Ministrze, chcia³by pan zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Igor Dzialuk: Tak.)
To zapraszam w takim razie do mównicy.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Igor Dzialuk:

Dziêkujê serdecznie.
Wysoka Izbo, to moje pierwsze wyst¹pienie

przed Wysok¹ Izb¹, wobec czego nie mogê odmó-
wiæ sobie tej przyjemnoœci.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: W takim ra-
zie po raz pierwszy witamy na mównicy.)

Dziêkujê serdecznie.
Wysoka Izbo!
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Przedstawiony projekt rz¹dowy jest projektem
zmieniaj¹cym ustawê wprowadzon¹ w roku 2004
i zawiera z grubsza dwa elementy, dwa typy prze-
pisów.

Przede wszystkim s¹ to przepisy zmieniaj¹ce
przepisy tej ustawy z 2004 r., wprowadzone na
skutek orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka, a zw³aszcza precedensowego
orzeczenia w sprawie Kud³y przeciwko Polsce, po
piêciu latach niemal¿e stosowania tej¿e ustawy.
Ta grupa przepisów dotyczy przede wszystkim
usuniêcia stwierdzonych w praktyce mankamen-
tów stosowania ustawy – mankamentów, które
sk³oni³y Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka
w Strasburgu do zastanowienia siê nad tym, czy
œrodek przewidziany przez polsk¹ ustawê o skar-
dze na przewlek³oœæ postêpowania jest œrodkiem
wystarczaj¹cym, czy jest œrodkiem skutecznym,
w takim stopniu, aby trybuna³ powstrzymywa³ siê
od orzekania o przewlek³oœci postêpowania bez
wyczerpania tego œrodka jako koniecznej drogi
dochodzenia roszczeñ wynikaj¹cych z tego tytu³u
w Polsce.

W tej grupie przepisów mamy przede wszystkim
do czynienia z podwy¿szeniem kwoty pieniê¿nej,
któr¹ s¹d do tej pory mo¿e przyznaæ w przypadku
stwierdzenia – wed³ug projektu, wed³ug przed³o¿e-
nia rz¹dowego i wed³ug ustawy uchwalonej przez
Sejm, tak¹ sumê pieniê¿n¹ przyznaæ bêdzie mu-
sia³. Podnoszone s¹ tak¿e granice, w jakich suma
pieniê¿na mo¿e byæ przez s¹d przyznana.

Wa¿n¹ spraw¹, która wi¹¿e siê z pytaniem pa-
na senatora Knosali, jest wprowadzenie obowi¹z-
ku podjêcia czynnoœci z zakresu nadzoru nad po-
stêpowaniem przez w³aœciwego prezesa s¹du
b¹dŸ w³aœciwego prokuratora – szefa prokuratu-
ry, w której dosz³o do stwierdzenia przewlek³oœci.
Takie czynnoœci bêd¹ musia³y byæ podjête w tej
chwili, do tej pory taka sprawa mog³a byæ objêta
nadzorem.

I najistotniejsz¹ zmian¹ wprowadzan¹ przez
projekt, o której wspomina³ pan senator sprawo-
zdawca, jest rozci¹gniêcie stosowania ustawy i jej
mechanizmu kontrolnego na nieobjêty do tej pory
ustaw¹ etap postêpowania poprzedzaj¹cego po-
stêpowanie rozpoznawcze w sprawach karnych,
czyli na postêpowanie przygotowawcze.

Jeœli mi wolno w tym wyst¹pieniu od razu od-
nieœæ siê do pytania skierowanego do pana sena-
tora sprawozdawcy, to chcê powiedzieæ, ¿e we-
d³ug rozeznania rz¹du s¹dy nie powinny odczuæ
istotnego obci¹¿enia sprawami dotycz¹cymi
przewlek³oœci postêpowania w prokuraturach.
Dlatego ¿e statystyki prokuratorskie wykazuj¹,
i¿ 85% spraw prowadzonych przez prokuratury
trwa nie d³u¿ej ni¿ do trzech miesiêcy, a kolejne
10%, ponad 10% spraw trwa od trzech do szeœciu
miesiêcy.

Oczywiœcie sam czas trwania postêpowania nie
jest równoznaczny z zarzutem przewlek³oœci czy
te¿ nie. Nale¿y przyj¹æ, ¿e sprawy w kategoriach
do trzech miesiêcy i do szeœciu miesiêcy z wielkim
prawdopodobieñstwem nie bêd¹ sprawami prze-
wlek³ymi. Orzecznictwo strasburskie jest bardzo
dok³adne i bardzo precyzyjnie wyznacza standard
przewlek³oœci, czyli zawinionej bezczynnoœci or-
ganu prowadz¹cego sprawê.

Sumy pieniê¿ne, które s¹d mo¿e orzekaæ, s¹
wyp³acane ze œrodków bie¿¹cych bud¿etu jedno-
stki i obci¹¿aj¹ ten bud¿et odpowiednio w czêœci
15 i 37. Te œrodki s¹ planowane w bud¿etach
s¹dów, podobnie zreszt¹ jak œrodki na pomoc pra-
wn¹ z urzêdu.

Skala wyp³at. Oczywiœcie mo¿emy w tej chwili
mieæ jedynie pewn¹ projekcjê, opart¹ na obci¹¿e-
niach w latach poprzednich. I tak w roku 2007 za-
s¹dzono w skali kraju sumy pieniê¿ne na ³¹czn¹
kwotê przekraczaj¹c¹ 714 tysiêcy z³, w roku 2008
na kwotê wynosz¹c¹ oko³o 875 tysiêcy z³. S¹ to
w skali bud¿etu wymiaru sprawiedliwoœci takie
wydatki, które nie zawa¿¹ na poziomie wydatków
w skali ogólnej.

Wysoka Izbo, Sejm przyj¹³ projekt w zasadzie
zgodnie z przed³o¿eniem rz¹dowym i zag³osowa³
jednomyœlnie za przyjêciem ustawy. Komisja se-
nacka te¿ opowiedzia³a siê jednog³oœnie za przyjê-
ciem ustawy, po dyskusji, w której przedstawiano
ró¿ne pogl¹dy i ró¿ne argumenty.

W imieniu rz¹du mam zaszczyt prosiæ Wysok¹
Izbê o uchwalenie ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
Proszê bardzo, pan senator Rachoñ.

Senator Janusz Rachoñ:

Panie Ministrze, czy decyzje o odszkodowaniu
czy zadoœæuczynieniu podejmuje ten s¹d, pod ad-
resem którego wyst¹piono ze skarg¹, czy inny
s¹d?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Igor Dzialuk:

Zasad¹ jest, ¿e decyzjê tak¹ podejmuje s¹d prze-
³o¿ony nad s¹dem, którego postêpowania dotyczy
skarga. Jednoczeœnie chcia³bym potwierdziæ in-
formacjê, spe³niaj¹c niejako zobowi¹zanie podjête
na posiedzeniu komisji senackiej, i¿ wyra¿enie
„s¹d prze³o¿ony” ma swoje ugruntowanie w usta-
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wie o ustroju s¹dów powszechnych. Wystêpuje
chocia¿by w art. 22, 24, 25 i 37 ustawy o ustroju
s¹dów powszechnych. A wiêc nie ma tutaj ¿a-
dnych w¹tpliwoœci co do tego, to wyra¿enie jest le-
gitymowane tak¿e i w ustawie. Jedynym wyj¹t-
kiem od orzekania przez s¹d prze³o¿ony o skardze
jest ³¹czne rozpoznanie skargi dotycz¹cej prze-
wlek³oœci, która mia³a miejsce w s¹dzie okrêgo-
wym i s¹dzie apelacyjnym, przez s¹d apelacyjny
jako najwy¿szy instancyjnie s¹d powszechny.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Wiêcej chêtnych do zadawania pytañ nie widzê.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

pisa³ siê do dyskusji.
G³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy

zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

A teraz, proszê pañstwa, zosta³o nam szeœæ mi-
nut, jeœli chodzi o czas przewidziany na dzisiejsze
obrady. Ale poinformowano mnie, ¿e nastêpny
punkt jest stosunkowo prosty, wiêc zaryzykujê je-
go rozpatrzenie, dziêkuj¹c za zakoñczenie tego
punktu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ener-
getyczne.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 469,
a sprawozdanie komisji w druku nr 469A.

Pan senator Stanis³aw Jurcewicz proszony jest
o przedstawienie sprawozdania jako sprawo-
zdawca Komisji Gospodarki Narodowej.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

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

Narodowej przedstawiæ sprawozdanie w sprawie
uchwalonej przez Sejm w dniu 20 lutego 2009 r.
ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne.
Marsza³ek Senatu w dniu 25 lutego 2009 r. skie-
rowa³ ustawê do komisji. Komisja rozpatrywa³a
niniejsz¹ ustawê w dniu 3 marca 2009 r.

Opiniowana ustawa wprowadza wyj¹tek od za-
sady, zgodnie z któr¹ wykonywanie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami lub ener-
gi¹ wymaga uzyskania koncesji. Wyj¹tek ten doty-
czy obrotu benzyn¹ lotnicz¹ oznaczon¹ symbolem
PKWiU 232011-40 oraz objête kodem CN
27101131. Je¿eli roczna wartoœæ obrotu nie prze-
kracza równowartoœci, w projekcie przewidziano 1
milion euro, ale jest propozycja zamiany na 100 ty-
siêcy euro. Projekt ustawy pochodzi z przed³o¿enia
Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Pañstwo”.

Komisja Gospodarki Narodowej wnosi, aby
Wysoki Senat raczy³ uchwaliæ projekt uchwa³y
z za³¹czon¹ poprawk¹, która znajduje siê w dru-
ku nr 469A. Przytaczam proponowan¹ popraw-
kê: w art. 1 w pkcie 2 w ust. 5 wyrazy „1 milion
euro” zastêpuje siê wyrazami „100 tysiêcy euro”.

Proszê, aby Wysoki Senat przyj¹³ ustawê wraz
z proponowan¹ poprawk¹. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy s¹ pytania do pana senatora?
(Senator Tadeusz Gruszka: Jedno pytanie.)
Proszê bardzo, pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Sprawozdawco, czy pan wie, co kryje siê

pod tymi symbolami?

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

To s¹ symbole, jakimi oznaczone jest paliwo,
konkretne kody.

Senator Tadeusz Gruszka:

Mo¿e w takim razie dodatkowe pytanie. Do cze-
go jest wykorzystywane?

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Mówimy o benzynie lotniczej, która jest wyko-
rzystywana do samolotów, szczególnie w aeroklu-
bach, jeœli chodzi o loty rekreacyjne. Takie jest
przeznaczenie. Obecnie posiadanie takiego pali-
wa przez aerokluby wymaga³o koncesji .

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Nie widzê wiêcej chêtnych do zadawania pytañ.
Proszê pañstwa, jest to projekt ustawy wniesio-

ny przez komisjê sejmow¹ „Przyjazne Pañstwo”.
Witam pani¹ minister Gra¿ynê Henclewsk¹,

reprezentuj¹c¹ Ministerstwo Gospodarki.
Czy pani minister chcia³aby siê wypowiedzieæ

w sprawie tego projektu?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Gra¿yna Henclewska:

Panie Marsza³ku, ja w³aœciwie przychylam siê
do wniosku komisji. Nie mam nic do dodania.
Dziêkujê bardzo za wprowadzenie poprawki.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Pani Minister.
Czy s¹ pytania do pani minister?
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Mo¿e pani minister powie, czy to paliwo jest wy-
korzystywane te¿ w sportach ¿u¿lowych.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Gra¿yna Henclewska:

Nie, ono jest dlatego oznaczone tym kodem , ¿e-
by by³o wiadomo, ¿e dotyczy to tylko samolotów
sportowych w aeroklubach.

(Senator Tadeusz Gruszka: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy s¹ jeszcze pytania do pani minister? Nie
ma.

A zatem dziêkujê, Pani Minister.
Otwieram dyskusjê.
Jako pierwszy g³os zabierze Andrzej Szewiñski.

Senator Andrzej Szewiñski:

Mam nadziejê, Panie Marsza³ku, ¿e zmieszczê
siê w tej minucie. Króciutko.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
W sobotê mia³em przyjemnoœæ byæ goœciem

zjazdu Aeroklubu Polskiego, na którym wybiera-
no nowy zarz¹d, nowe w³adze. Muszê powiedzieæ,
¿e ta zmiana, nad któr¹ tutaj Wysoka Izba raczy
siê pochyliæ, zosta³a przyjêta z du¿¹ satysfakcj¹,
bo ona dotyczy bezpoœrednio aeroklubów lokal-
nych, które s¹ podmiotami nienastawionymi na
generowanie zysków finansowych, one s¹ nasta-
wione na zyski niewymierne, takie jak szkolenie
pilotów czy te¿ wykorzystywanie lotnisk lokal-
nych. No i tutaj mogê podaæ taki przyk³ad, ¿e pilo-
ci awionetek turystycznych, sportowych, szero-
kim ³ukiem okr¹¿ali Polskê, bo je¿eli na przyk³ad
pilot z Czech chcia³by dolecieæ do pañstwa skan-
dynawskiego i musia³by wykonaæ miêdzyl¹dowa-
nie na przyk³ad na lotnisku w Dajtkach pod Ol-
sztynem, to niestety takiej czynnoœci nie móg³by
wykonaæ, bo nie móg³by legalnie zakupiæ paliwa
lotniczego. Nasz kraj do tej pory nie by³, mo¿na
powiedzieæ, przyjazny dla lotnictwa cywilnego,
sportowego. Jest to naprawdê bardzo wa¿na re-
gulacja, podobnie jak i ta, nad któr¹ pochylaliœmy
siê pó³ roku temu, odnoœnie do przekazywania
lotnisk wojskowych z Agencji Mienia Wojskowego
do jednostek samorz¹du terytorialnego. W³aœnie

dziêki takim regulacjom Polska staje siê pe³no-
prawnym cz³onkiem Unii Europejskiej, jak mówi-
³em wczeœniej, bardzo przyjaznym w³aœnie dla te-
go lotnictwa rekreacyjnego. Te lotniska lokalne
w pewnym sensie mog¹ staæ siê wêz³ami komuni-
kacyjnymi dla takiego lotnictwa. Dziêkujê serde-
cznie.

Senator Marek Zió³kowski:

Teraz ja skierujê krótkie pytanie, w zasadzie do
pani minister, w trybie dyskusji. Czy rz¹d popiera
poprawkê dotycz¹c¹ obni¿enia z 1 miliona do
100 tysiêcy euro tej kwoty, o której mówi³ pan se-
nator Jurcewicz? Tak?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Gra¿yna Henclewska:

Tak, bo bior¹c pod uwagê równoœæ podmiotów,
to znaczy podmiotów dokonuj¹cych obrotu pali-
wami gazowymi i benzyn¹ lotnicz¹ w przypadku
paliw gazowych, jest to 100 tysiêcy euro. Chcemy,
¿eby w odniesieniu do benzyny lotniczej by³o to
te¿ 100 tysiêcy euro.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem.
W takim razie, proszê pañstwa, zamykam dys-

kusjê.
Informujê, ¿e pan senator Jurcewicz z³o¿y³

przemówienie w dyskusji do protoko³u*.
Ta poprawka, jak rozumiem, by³a zg³oszona ju¿

poprzednio, na posiedzeniu komisji, w zwi¹zku
z tym informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpa-
trywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod
koniec posiedzenia Senatu.

Zatem, Wysoki Senacie, zrealizowaliœmy punkt
siódmy.

Pozwol¹ teraz pañstwo, ¿e na zakoñczenie od-
czytam dosyæ istotny komunikat dotycz¹cy po-
rz¹dku obrad jutro.

W zwi¹zku z przygotowaniem przez Komisjê
Regulaminow¹, Etyki i Spraw Senatorskich
wniosku w sprawie odwo³ania senatora Tomasza
Misiaka z funkcji przewodnicz¹cego Komisji Go-
spodarki Narodowej, zgodnie z wczeœniejsz¹ za-
powiedzi¹ wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku obrad
o punkt: odwo³anie przewodnicz¹cego Komisji
Gospodarki Narodowej – jest to druk nr 497 –
i rozpatrzenie go jako punktu czternastego. Infor-
mujê, ¿e g³osowanie w tej sprawie odbêdzie siê ju-
tro o godzinie 9.00.

Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Senat tê
propozycje przyj¹³.
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Sprzeciwu nie s³yszê. Dziêkujê.
Og³aszam przerwê do jutra, do godziny 9.00

rano.
Rozumiem, ¿e komunikaty bêdzie czyta³ pan

senator Szewiñski.
Proszê bardzo.

Senator Sekretarz
Andrzej Szewiñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W dniu 18 marca w sali nr 179 bezpoœrednio po

zakoñczeniu obrad Senatu odbêdzie siê posiedze-
nie Komisji Spraw Zagranicznych poœwiêcone
stanowisku komisji w sprawie ustawy o ratyfika-
cji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach
ma³ego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie
w dniu 28 marca 2008 r., oraz Protoko³u, podpi-
sanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 r.,
miêdzy Rz¹dem RP a Gabinetem Ministrów
Ukrainy o zmianie umowy miêdzy Rz¹dem RP
a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ma-
³ego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie
dnia 28 marca 2008 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Na-
rodowej, Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej oraz Komisji Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji w sprawie rozpa-
trzenia wniosków do ustawy o zmianie ustawy –

Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektó-
rych ustaw odbêdzie siê dzisiaj, pó³ godziny po og-
³oszeniu przerwy w obradach, w sali nr 217.

Nastêpnie odbêdzie siê wspólne posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o zmianie ustawy o przygotowaniu fina³owego
turnieju Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej UEFA
Euro 2012.

W dniu 19 marca 2009 r. w sali nr 217 o godzi-
nie 8.30 odbêdzie siê wspólne posiedzenie Ko-
misji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej oraz Komisji Spraw Emigracji
i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ w sprawie po-
prawek do ustawy o obywatelstwie polskim,
zg³oszonych w trakcie debaty w dniu 18 marca
2009 r.

I ostatni komunikat, czyli komunikat Komisji
Ustawodawczej. W dniu jutrzejszym, 19 marca,
w sali nr 176 o godzinie 8.30 odbêdzie siê posie-
dzenie Komisji Ustawodawczej, na którym zosta-
nie wybrany kandydat na przewodnicz¹cego ko-
misji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Komunikaty zosta³y odczytane, zatem og³a-

szam przerwê do jutra, do godziny 9.00.
Rozpoczniemy od g³osowania w sprawie przewo-

dnicz¹cegokomisji gospodarki.Dziêkujêpañstwu.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 35)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Zbigniew Ro-
maszewski,KrystynaBochenek iMarekZió³kowski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

czternastego porz¹dku obrad: odwo³anie prze-
wodnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej.

Projekt uchwa³y przygotowany przez Komisjê
Regulaminow¹, Etyki i Spraw Senatorskich za-
warty jest w druku nr 497.

Informujê, ¿e wniosek o odwo³anie senatora
Tomasza Misiaka z funkcji przewodnicz¹cego Ko-
misji Gospodarki Narodowej zosta³ pozytywnie
zaopiniowany przez Konwent Seniorów.

Proszê o zabranie g³osu sprawozdawcê Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pa-
na senatora Piotra Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich mam zaszczyt przedstawiæ
Wysokiej Izbie projekt uchwa³y w sprawie odwo³a-
nia przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Naro-
dowej.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje sena-
tora Tomasza Misiaka z funkcji przewodnicz¹cego
Komisji Gospodarki Narodowej. Uchwa³a wcho-
dzi w ¿ycie z dniem podjêcia.” Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ

g³os w tej sprawie?
(Senator Kazimierz Wiatr: Ja chcia³bym zadaæ

pytanie.)
Pan chce zabraæ g³os. Dobrze.

Senator Kazimierz Wiatr

Chcia³bym zadaæ pytanie, kto jest wniosko-
dawc¹ w tej sprawie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Do kogo?
Proszê bardzo.
(Senator Kazimierz Wiatr: Do sprawozdawcy.)
Proszê bardzo. OdpowiedŸ na pytanie.
Panowie Senatorowie, proszê siê zapisaæ.
Proszê.

Senator Piotr Zientarski:

Pan senator Misiak z³o¿y³ rezygnacjê z funkcji
przewodnicz¹cego, a tak¿e z funkcji cz³onka tej
komisji.

(G³os z sali: Zupe³nie dobrowolnie.)
Dobrowolnie.
(G³os z sali: Bez przymusu.) (Weso³oœæ na sali)
Ja nic nie wiem o tym, ¿eby któryœ z senatorów

przymusza³ kolegê senatora.
(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panowie Se-

natorowie, by³o pytanie, jest odpowiedŸ. Proszê
nie przeszkadzaæ.)

Wniosek wp³yn¹³ za poœrednictwem gabinetu
pana marsza³ka z adnotacj¹ pana marsza³ka do
komisji regulaminowej, która przedstawi³a ni-
niejszy projekt uchwa³y. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
(Senator Kazimierz Wiatr: Dziêkujê bardzo.)
Proszê pana senatora Kaletê o zabranie g³osu.
(Senator Piotr Kaleta: Bardzo dziêkujê, Panie

Marsza³ku.)
Panie Senatorze, proszê na mównicê.
(Senator Piotr Kaleta: Na mównicê?)
Pan siê zg³osi³ do zabrania g³osu.
(Senator Piotr Kaleta: Do zadania pytania panu

sprawozdawcy.)
A, do zadania pytania. Proszê bardzo.



Ja pyta³em, kto zg³asza siê do zabrania g³osu.
Czy ktoœ z pañstwa zg³asza siê do zabrania g³o-

su? Pan Senator Ryszka.
(Senator Czes³aw Ryszka: Dziêkujê, Panie…)
Pan senator Kaleta zadaje pytanie.
(Senator Piotr Kaleta: Ja mam pytanie do pana

sprawozdawcy.)
(Poruszenie na sali)
(Senator Piotr Kaleta: Nie, nie, ja pytanie zadajê.)
Pan Senator Kaleta zadaje pytanie senatorowi

sprawozdawcy.
(G³os z sali: Ja te¿ mam pytanie.)
Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Moje pierwsze pytanie jest krótkie. Czy pan se-

nator mo¿e wie, dlaczego pan przewodnicz¹cy To-
masz Misiak sk³ada rezygnacjê?

Senator Piotr Zientarski:

Wiem. Wiem i jest to powszechnie wiadome.
Taka by³a rekomendacja…

(Senator Piotr Kaleta: A móg³by pan powiedzieæ,
dlaczego?)

By³a to rekomendacja przewodnicz¹cego Plat-
formy Obywatelskiej Donalda Tuska. Mówiê o re-
komendowaniu zrzeczenia siê funkcji przewodni-
cz¹cego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan Senator Idczak.
(Senator Piotr Kaleta: Ale przed chwil¹ pan po-

wiedzia³, ¿e dobrowolnie z³o¿y³ rezygnacjê.)
Panie Senatorze…
Pan Senator Idczak, proszê.
(Senator Piotr Zientarski: Z³o¿y³ dobrowolnie.

Nie zosta³ odwo³any.)
(Senator Ryszard Bender: A sk¹d Tusk siê tu

pojawia?)
Proszê bardzo.

Senator Witold Idczak:

Panie Marsza³ku! Panie Przewodnicz¹cy!
Ja mam pytanie nastêpuj¹cej treœci. W zwi¹z-

ku z sytuacj¹, która – jak pan powiedzia³ – jest
wszystkim wiadoma, chcia³bym zadaæ pytanie,
jakie komisja regulaminowa chcia³aby podj¹æ
dzia³ania, które na przysz³oœæ zapobiegn¹ tego
typu sytuacjom. Mam tu konkretnie na myœli
wielokrotnie zg³aszane przez cz³onków komisji,
przez przedstawicieli naszego klubu w¹tpliwoœci
co do prowadzenia posiedzeñ komisji, co do try-
bów g³osowania, przerywania g³osowania w sy-

tuacji braku kworum, nieprawid³owoœci przy
konkretnych uchwa³ach i du¿e w¹tpliwoœci, pe-
wien ba³agan legislacyjny panuj¹cy podczas
prac nad ustaw¹ o prawie budowlanym, o hiper-
marketach. Zg³aszaliœmy to w wielu sytuacjach.
Chcia³bym us³yszeæ odpowiedŸ na pytanie, jak
komisja regulaminowa chcia³aby zapobiec w
przysz³oœci i uchroniæ pana marsza³ka przed, po-
wiedzmy, w¹tpliwoœciami, które siê w zwi¹zku
z tym pojawiaj¹.

Pojawia siê jeszcze jedna kwestia zwi¹zana
z procedowaniem wielu ustaw, które w mojej oce-
nie i w ocenie moich kolegów w sposób niezas³u-
¿ony poddawane s¹ bardzo szybkiej œcie¿ce legis-
lacyjnej. To te¿ budzi w nas niepokój. My rozumie-
my, ¿e s¹ pewne kwestie zwi¹zane z terminami,
ale w bardzo wielu przypadkach tych szybkich
terminów nie by³o, tymczasem dziwnym sposo-
bem dowiadywaliœmy siê o tym w dniu posiedze-
nia. S¹dzê, ¿e s¹ to praktyki, które generalnie nie
s³u¿¹ ani prawu, ani niepowstawaniu w¹tpliwoœci
z tym zwi¹zanym. Czy komisja regulaminowa
chcia³aby zaproponowaæ coœ w tym zakresie, ¿eby
w przysz³oœci unikn¹æ takich sytuacji? (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, jeœli chodzi o kwestie proce-

dowania, to regulamin procedowania w Senacie
jest jasny. Gdyby pan senator chcia³ z³o¿yæ propo-
zycje zmian do regulaminu, to oczywiœcie komisja
w ka¿dej chwili mo¿e siê do takich wniosków przy-
chyliæ i je rozpoznaæ. Jednoczeœnie wszystkim
jest wiadome, ¿e w sytuacjach pilnych decyduje
marsza³ek, a w³aœciwie równie¿ Senat, to przecie¿
marsza³ek proponuje skrócenie terminów i my na
to wyra¿amy zgodê b¹dŸ nie.

Pozostaje kwestia standardów, bo pan równie¿
poruszy³ tê kwestiê. Muszê powiedzieæ, ¿e dysku-
sja na ten temat dotyczy nie tylko Senatu. Nie tyl-
ko komisja, ale równie¿ pan marsza³ek, przede
wszystkim pan marsza³ek Senatu, wyst¹pi³ ju¿
z pismem do przewodnicz¹cych komisji, i to wszy-
stkich komisji, a¿eby zajêli siê tym problemem,
tak aby propozycje dotycz¹ce niepo³¹czalnoœci
pewnych funkcji czy te¿ kwestii zwi¹zanych ze
stykiem publiczno-prywatnym…

(Senator Ryszard Bender: …pan o tej komisji,
pañskiej, a nie o wszystkich.)

Wczoraj pojawi³o siê pismo pana marsza³ka,
a trudno w ci¹gu jednego wieczora zaj¹æ siê t¹
spraw¹. W ka¿dym razie problem na pewno jest
i komisja, chocia¿by z tego powodu, ¿e wyst¹pi³
z tym pan marsza³ek, bêdzie zobowi¹zana siê tymi
kwestiami zaj¹æ.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Senator Misiak powiedzia³, ¿e czuje siê koz³em

ofiarnym. My procedujemy jego odwo³anie w sy-
tuacji, gdy jest on nieobecny. Nie mo¿emy mu za-
daæ pytañ, dlaczego czuje, ¿e nie przekroczy³ pra-
wa, nie naruszy³ zasad moralnych, dlaczego czuje
siê koz³em ofiarnym. Odwo³ujemy go za jego ple-
cami, nie wys³uchawszy tego, co ma na swoj¹ ob-
ronê. Uwa¿am, ¿e powinniœmy od³o¿yæ to g³oso-
wanie do czasu, a¿ senator pojawi siê na sali.

(Senator Ryszard Bender: To bêdzie nieelegan-
ckie.)

(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

To nie jest pytanie, to jest stwierdzenie.
(G³os z sali: No tak, to nie jest pytanie.)
Pan senator Kaleta.
(Rozmowy na sali)

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja w kwestii pewnego uzupe³nienia do wypo-

wiedzi pana senatora Idczaka. Otó¿ pan senator
Piotr Zientarski jest przewodnicz¹cym komisji
etyki i niejako do jego kompetencji nale¿y reago-
wanie na tak¹ postawê senatorów, która jest
dwuznaczna.

W zwi¹zku z tym moje pierwsze pytanie jest ta-
kie: czy pan senator zareagowa³ ju¿ w jakiœ sposób?
Czy komisja etyki ma zamiar zaj¹æ siê t¹ spraw¹?

Drugie pytanie jest takie: czy panu senatorowi
znane s¹ wszystkie fakty, doniesienia medialne
dotycz¹ce tej sprawy? Jest chocia¿by sprawa,
która budzi doœæ du¿¹ w¹tpliwoœæ. W jednym
z ostatnich wydañ „Dziennika” czytamy, ¿e pan
senator by³ wraz ze swoj¹ narzeczon¹ na koszt
Kancelarii Senatu…

(Senator Stanis³aw Bisztyga: A co to ma do rze-
czy?)

…na koszt Kancelarii Senatu w podró¿y s³u¿-
bowej. Pytanie jest takie: czy ta kwestia nie po-
winna byæ równie¿ zbadana przez komisjê etyki?
Jest to bowiem pewne nadu¿ycie.

I mam te¿ takie pytanie do pana senatora: czy
pan ma wiedzê, kto decyduje o delegacjach zagra-
nicznych, o ich sk³adzie osobowym, kto decyduje
o tym, kto mo¿e wejœæ na pok³ad samolotu, gdy
jest to delegacja Senatu Rzeczypospolitej?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, te kwestie s¹ poza problem,
jakim zajmowa³a siê komisja regulaminowa, pro-
ponuj¹c ten projekt, poniewa¿ te wiadomoœci zo-
sta³y opublikowane póŸniej ni¿…

(Senator Piotr Kaleta: Czy pan jako przewodni-
cz¹cy reaguje na takie sytuacje?)

Nie, komisja z urzêdu nie reaguje. S¹ to jedynie
doniesienia medialne. Jeœli bêdzie to zg³oszone za
poœrednictwem marsza³ka komisji, to komisja siê
tym zajmie, zgodnie z regulaminem.

(Senator Piotr Kaleta: A czy pan jako przewodni-
cz¹cy…)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, zada³ pan pytanie, otrzymuje pan odpowiedŸ.)

Z urzêdu nie podejmujê dzia³añ w tym zakresie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pani senator Arciszewska, proszê bardzo.

Senator Dorota
Arciszewska-Mielewczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
No, widzimy, ¿e bêdziemy g³osowaæ nad spraw¹

„ukrzy¿owanego” senatora, tak powiedzia³ wczo-
raj. Pan w ramach uzasadnienia jako sprawo-
zdawca powiedzia³, ¿e jest to rekomendacja Do-
nalda Tuska. Ale to nijak siê ma do pracy Senatu
i naszych zg³oszeñ co do trybu procedowania
w komisjach i zachowania nie tylko pana przewo-
dnicz¹cego, ale równie¿ innych wiceprzewodni-
cz¹cych z Platformy Obywatelskiej. W zwi¹zku
z tym mam pytanie. Oprócz takiego honorowego
zachowania czy te¿ zachowania, jakie powinno
byæ, gdy siê wyznaje pewne zasady… Czy do komi-
sji etyki wp³ynê³a jakaœ reakcja pana marsza³ka
Borusewicza na nasze monity, które równie¿ mia-
³yby byæ uwzglêdnione przez pañstwa w uzasa-
dnieniu odwo³ania pana Misiaka, niezale¿nie od
tego, czy on to zrobi³ sam i sam podda³ siê tej pro-
cedurze? Interesuje nas to dlatego, ¿e nie wyobra-
¿am sobie, ¿eby za ka¿dym razem musia³o docho-
dziæ do tak drastycznych scen, ¿eby reakcja mar-
sza³ka nastêpowa³a dopiero wtedy. My wczeœniej
zg³aszaliœmy pewne zastrze¿enia co do reasum-
pcji g³osowañ, do których nie by³o podstaw praw-
nych, dla których nie by³o uzasadnienia, ¿e nam
siê odbiera g³os, traktuje siê nas w sposób aro-
gancki. Wiêc mam pytanie: czy w uzasadnieniu
by³y równie¿ zawarte te nasze tezy albo jakaœ re-
akcja pana marsza³ka Borusewicza na nasze
wczeœniejsze monity w sprawie prowadzenia prac
komisji gospodarki? Dziêkujê.
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Senator Piotr Zientarski:

Komisja regulaminowa wczeœniej sprawami
stylu prowadzenia prac komisji przez pana sena-
tora Misiaka nie zajmowa³a siê. Te kwestie, o któ-
rych pani senator mówi, te¿ nie by³y przedmiotem
badania, poniewa¿ my uznaliœmy jednomyœlnie,
¿e wola senatora w kontekœcie okreœlonej sytuacji
winna byæ po prostu uszanowana, i przyjêliœmy
rezygnacjê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Ok³a.

Senator Micha³ Ok³a:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, chcia³bym zadaæ takie pyta-

nie: czy my procedujemy na temat odwo³ania
przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodo-
wej, czy procedujemy na temat dzia³ania komisji
regulaminowej i etyki?

Druga sprawa. Czy oœwiadczenie senatora Mi-
siaka, który rezygnuje z przewodniczenia komisji,
uprawnia nas do g³osowania w tej sprawie, czy
nas nie uprawnia? Je¿eli tak, to stawiam wniosek
o zamkniêcie tej bezsensownej dyskusji, bo do-
chodzi do tego, ¿e nasi koledzy, jak widzê,
w swoim piêknym stylu fair play, zaczynaj¹ ju¿
kopanie le¿¹cego…

(SenatorCzes³awRyszka: Fairplay towygracie.)
…co w ogóle nie ma ¿adnego zwi¹zku z proce-

dowanym problemem. Dziêkujê.
(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Dziêkujê. No, oczywi-

œcie…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Przepraszam, Panie Senatorze.
Kto jeszcze chce zadaæ pytanie?
Dobrze, widzê…

Senator Piotr Zientarski:

Oczywiœcie, Panie Senatorze, komisja zajmowa-
³a siê jedynie wnioskiem pana senatora Misiaka.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Zaj¹c, pan senator Ryszka, pan se-
nator Ortyl i oczywiœcie pan senator Ok³a.

Senator Micha³ Ok³a:

Pytam, czy w tej chwili procedujemy nad dzia-
³aniem…

(Senator Piotr Zientarski: Oczywiœcie…)

…komisji regulaminowej, czy nad odwo³a-
niem…

(Senator Piotr Zientarski: No, oczywiœcie nie,
tylko komisji…)

…i czy oœwiadczenie woli wystarczy do podjêcia
decyzji.

Senator Piotr Zientarski:

Oczywiœcie, ¿e wystarczy…
(Senator Micha³ Ok³a: Stawiam wniosek for-

malny…)
…i to by³o podstaw¹…
(Senator Micha³ Ok³a: …aby zaj¹æ siê tylko t¹

spraw¹.)
…przyjêciaprzezkomisjêuchwa³yo takiej treœci.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Ortyl.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

To w³aœnie tak jak w komisji gospodarki: nic nie
mówiæ…)

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Oczywiœcie myœlê, ¿e ten tryb zadawania pytañ

nie powinien doprowadziæ do tego, ¿e win¹ za od-
wo³anie i za postêpki pana senatora Misiaka bê-
dzie obarczony klub „Prawo i Sprawiedliwoœæ” – to
tak przy okazji chcia³bym powiedzieæ panu sena-
torowi Okle.

Mam takie pytanie i mo¿e to nie jest pytanie do
pana przewodnicz¹cego Zientarskiego, tylko do
marsza³ka. Bo sytuacja jest taka, ¿e tym, co do-
prowadzi³o do rezygnacji pana senatora Tomasza
Misiaka, by³a praca i styk interesów zwi¹zane ze
specustaw¹. Czy Prezydium Senatu i byæ mo¿e
komisja zajm¹ siê tym, ¿eby takich niekorzy-
stnych styków interesów nie by³o wiêcej? Bo po co
mamy siê dowiadywaæ o tym z prasy? Lepiej bê-
dzie, jak sami bêdziemy tak¹ wiedzê mieli i z tego
tytu³u bêdzie mniejsze obci¹¿enie negatywne dla
Senatu, o co powinniœmy dbaæ.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, przed chwil¹ mówi³em, ¿e pan
marsza³ek ju¿ zareagowa³ i w mojej komisji jest
pismo w³aœnie w tej sprawie, tak ¿e zapoznam pa-
na senatora…

(Senator W³adys³aw Ortyl: O takiej treœci?)
Tak, o takiej treœci, pismo, które podejmuje te

tematy, o których pan przed chwil¹ mówi³.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku, ja nie wierzê, ¿e senator Mi-

siak dobrowolnie z³o¿y³ rezygnacjê z funkcji szefa
komisji…

(Poruszenie na sali)
…i zg³aszam wniosek formalny o od³o¿enie…
(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê o spo-

kój.)
…g³osowania nad jego odwo³aniem do czasu,

a¿ bêdziemy mu mogli zadaæ pytania na tej sali…
(Rozmowy na sali)
…i wyt³umaczy siê z tego.
(G³os z sali: Musi z³o¿yæ oœwiadczenie przed Se-

natem.)
Zg³aszam wniosek formalny o od³o¿enie tego

g³osowania nad jego odwo³aniem…
(G³os z sali: Do momentu, a¿ bêdzie obecny.)

Senator Piotr Zientarski:

Jest to w porz¹dku obrad, ja tylko referujê tre-
œci uchwa³y komisji regulaminowej.

(Rozmowy na sali)
(Senator Czes³aw Ryszka: To jest zbyt powa¿-

na sprawa, ¿eby tak sobie odwo³ywaæ, powo³y-
waæ itd.)

(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dobrze. Jest wniosek formalny, zaraz przy-
st¹pimy do procedowania nad nim.

Ale pytanie zadaje jeszcze pan senator… Aha,
pan senator zg³asza³ siê w sprawie wniosku for-
malnego, tak?

(G³os z sali: Nie, w sprawie pytania, ale…)
Pan senator Zaj¹c.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:

Panie Marsza³ku, ja mam pytanie do pana
przewodnicz¹cego, do sprawozdawcy. Komisja
regulaminowa przygotowa³a wniosek o odwo³anie
przewodnicz¹cego i z pewnoœci¹ przed przygoto-
waniem tego wniosku prowadzi³a dyskusjê w tej
sprawie. Ja chcia³bym przywo³aæ fragment
uchwa³y Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z 15 marca 2007 r. w sprawie korupcji politycznej,
tylko pierwszy akapit: „Senat Rzeczypospolitej
Polskiej stwierdza niedopuszczalnoœæ korupcji
politycznej bêd¹cej wykorzystywaniem w³asnej
lub grupowej pozycji politycznej dla przysporze-

nia sobie lub tej grupie sprzecznie z prawem i za-
sadami powszechnie obowi¹zuj¹cego porz¹dku
etycznego – korzyœci maj¹tkowej, osobistej lub
grupowej”.

I moje pytanie brzmi tak: czy w trakcie ocenia-
nia oœwiadczenia woli pana senatora Misiaka
w tej sprawie rozstrzygano czy rozmawiano na te-
mat tych zagadnieñ, które przed chwileczk¹
przytoczy³em i które wynikaj¹ z treœci uchwa³y?
Czy by³a jakakolwiek dyskusja w tej sprawie?

Senator Piotr Zientarski:

Dyskusja by³a, jeden z cz³onków komisji przed-
stawi³ w³aœnie tê uchwa³ê, uznaj¹c, ¿e zaistnia³a
korupcja polityczna. Inni cz³onkowie stwierdzili,
¿e w tej sytuacji wystarczy samo podejrzenie, uza-
sadnione podejrzenie, a nie ju¿ stwierdzenie ko-
rupcji politycznej. To wystarczy, ¿eby w ramach
wysokich standardów...

(Senator Ryszard Bender: Albo podejrzenie An-
drieja Wyszyñskiego z Moskwy.)

Mówiê o g³osach w dyskusji. Odpowiadam
twierdz¹co.

(Senator Ryszard Bender: U nas siê…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, przepraszam…
(Rozmowy na sali)
Ale nie na Andrieja Wyszyñskiego.
Pan senator Ok³a ju¿ zadawa³ pytanie. By³

wniosek formalny.
(Senator Piotr Kaleta: Panie Marsza³ku, ale nie

uzyska³em odpowiedzi na moje pytanie.)
(Senator Piotr Zientarski: Na które?)
Panie Senatorze, senator ma prawo zadawaæ

pytania, ale nie zawsze otrzymuje…
(SenatorPiotrZientarski: Ale jaodpowiedzia³em.)
…satysfakcjonuj¹c¹ odpowiedŸ. A odpowiedŸ

by³a, Panie Senatorze.
By³ te¿ wniosek pana senatora Ryszki o od³o¿e-

nie procedowania nad tym punktem, tak?
(Senator Czes³aw Ryszka: Tak.)
Na jaki czas?
(Senator Ryszard Bender: A¿ senator Misiak

bêdzie obecny.)
Wniosek formalny sk³ada³ tak¿e pan senator

Ok³a, tak?
(Senator Micha³ Ok³a: Tak. By³ to wniosek

o przeprowadzenie g³osowania teraz.)
A wiêc jest sprzeciw.
Dobrze. W zwi¹zku z tym proszê przygotowaæ…
(Senator Piotr Zientarski: A wiêc ju¿ nie ma py-

tañ?)
Pytañ ju¿ nie ma. Dziêkujê.
Proszê przygotowaæ karty do g³osowania.
Poddajê pod g³osowanie wniosek pana senato-

ra Ryszki.
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Senator Czes³aw Ryszka:

Ale, Panie Marsza³ku, chwileczkê. Jest wnio-
sek za, jest sprzeciw, a pan ju¿ proponuje, ¿eby
przygotowywaæ karty do tajnego g³osowania. Nie
wiemy jeszcze, jaki bêdzie wynik wczeœniejszego
g³osowania.

(G³os z sali: Nad twoim wnioskiem najpierw bê-
dzie g³osowanie, nad twoim wnioskiem.)

(Weso³oœæ na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, proszê uwa¿aæ.
(Senator Ryszard Bender: Który wniosek prze-

jdzie? Wiadomo, ¿e ich.)
(Senator Czes³aw Ryszka: Ale jak przejdzie mój

wniosek, to karty nie bêd¹ potrzebne.)
Proszê o chwilê spokoju.
Pan senator Ryszka nie wie, nad jakim wnios-

kiem chcê zarz¹dziæ g³osowanie.
Panie Senatorze, zarz¹dzam g³osowanie nad

pañskim wnioskiem o prze³o¿enie procedowania
nad tym punktem do czasu, a¿ senator Tomasz
Misiak bêdzie obecny. Jak rozumiem, to ma byæ
na tym posiedzeniu, tak?

(Rozmowy na sali)
(Senator Czes³aw Ryszka: Ale równoczeœnie pan

marsza³ek wyda³ polecenie przygotowania kart do
g³osowania, tak jakby wiedzia³, jaki bêdzie wynik
g³osowania nad wnioskiem.) (Weso³oœæ na sali)

(G³os z sali: Proszê nie sugerowaæ wyników.)
Panie Senatorze, g³osujemy nad pañskim

wnioskiem.
Przypominam, ¿e musimy zakoñczyæ procedo-

wanie nad tym punktem na tym posiedzeniu Se-
natu.

G³osujemy nad wnioskiem pana senatora Ry-
szki o prze³o¿enie procedowania nad tym pun-
ktem.

Kto jest za wnioskiem pana senatora…
Przepraszam, najpierw przycisk obecnoœci.
Kto jest za wnioskiem pana senatora Ryszki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 80 obecnych senatorów, 34 g³osowa³o za, 46

– przeciw. (G³osowanie nr 3)
Wniosek zosta³ odrzucony.
W zwi¹zku z tym przystêpujemy do g³osowania

w sprawie odwo³ania senatora Tomasza Misiaka
z funkcji przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki
Narodowej.

Przypominam, ¿e g³osowanie w sprawach per-
sonalnych jest tajne i odbywa siê przy u¿yciu
opieczêtowanych kart do g³osowania.

Do przeprowadzenia g³osowania tajnego wy-
znaczam sekretarzy: senatora Andrzeja Szewiñ-
skiego, senatora Tadeusza Gruszkê i senatora
Waldemara Kraskê.

Za chwilê wyznaczeni do przeprowadzenia g³o-
sowania tajnego senatorowie sekretarze rozdadz¹
pañstwu senatorom karty do g³osowania tajnego.

Na karcie do g³osowania tajnego nale¿y posta-
wiæ tylko jeden znak „x”. Karta do g³osowania, na
której postawiono wiêcej ni¿ jeden znak „x” albo
nie pozostawiono ¿adnego, zostanie uznana za
g³os niewa¿ny.

Po wype³nieniu kart senatorowie, w kolejnoœci
alfabetycznej, bêd¹ wrzucaæ do urny swoje karty.

Nastêpnie zostanie zarz¹dzona przerwa w ob-
radach, w trakcie której wyznaczeni do przepro-
wadzenia g³osowania tajnego senatorowie sekre-
tarze dokonaj¹ obliczenia g³osów i sporz¹dz¹ pro-
tokó³ g³osowania tajnego.

Proszê teraz senatorów sekretarzy o rozdanie
kart do g³osowania, a pañstwa senatorów proszê
o wype³nienie tych kart.

Czy wszyscy pañstwo senatorowie otrzymali
karty do g³osowania? Tak.

Proszê senatora sekretarza Tadeusza Gruszkê
o odczytanie kolejno nazwisk senatorów, zaœ pa-
nie i panów senatorów proszê o wrzucanie do ur-
ny, po wyczytaniu ich nazwisk, wype³nionych
kart do g³osowania.

Senator Sekretarz
Tadeusz Gruszka:

Lista do g³osowania tajnego senatorów Rzeczy-
pospolitej Polskiej siódmej kadencji:

senator £ukasz Abgarowicz
senator Ma³gorzata Adamczak
senator Piotr £ukasz Andrzejewski
senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
senator Mieczys³aw Augustyn
senator Grzegorz Banaœ
senator Ryszard Bender
senator Józef Bergier
senator Stanis³aw Bisztyga
senator Przemys³aw B³aszczyk
senator Krystyna Bochenek
senator Bogdan Borusewicz
senator Barbara Borys-Damiêcka
senator Jerzy Chróœcikowski
senator Zbigniew Cichoñ
senator Lucjan Cichosz
senator W³odzimierz Cimoszewicz
senator Grzegorz Czelej
senator W³adys³aw Dajczak
senator Wies³aw Dobkowski
senator Jan Dobrzyñski
senator Jaros³aw Duda
senator Janina Fetliñska
senator Piotr G³owski
senator Stanis³aw Gogacz
senator Stanis³aw Gorczyca
senator Ryszard Górecki
senator Henryk Górski
senator Maciej Grubski
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senator Piotr Gruszczyñski
senator Andrzej Grzyb
senator Witold Idczak
senator Stanis³aw Iwan
senator Kazimierz Jaworski
senator Stanis³aw Jurcewicz
senator Piotr Kaleta
senator Stanis³aw Karczewski
senator Leon Kieres
senator Kazimierz Kleina
senator Maciej Klima
senator Pawe³ Klimowicz
senator Ryszard Knosala
senator Stanis³aw Kogut
senator Marek Konopka
senator Bronis³aw Korfanty
senator S³awomir Kowalski
senator Norbert Krajczy
senator Waldemar Kraska
senator Krzysztof Kwiatkowski
senator Roman Ludwiczuk
senator Krzysztof Majkowski
senator Adam Massalski
senator Zbigniew Meres
senator Tomasz Misiak
senator Andrzej Misio³ek
senator Antoni Motyczka
senator Rafa³ Muchacki
senator Ireneusz Niewiarowski
senator Micha³ Ok³a
senator Jan Olech
senator W³adys³aw Ortyl
senator Andrzej Owczarek
senator Maria Pañczyk-Pozdziej
senator Bohdan Paszkowski
senator Zbigniew Paw³owicz
senator Andrzej Person
senator Antoni Piechniczek
senator Krzysztof Piesiewicz
senator Stanis³aw Piotrowicz
senator Zdzis³aw Pupa
senator Janusz Rachoñ
senator Marek Rocki
senator Zbigniew Romaszewski
senator Jadwiga Rotnicka
senator Jan Rulewski
senator Czes³aw Ryszka
senator S³awomir Sadowski
senator Janusz Sepio³
senator W³adys³aw Sidorowicz
senator Tadeusz Skorupa
senator Wojciech Skurkiewicz
senator Eryk Smulewicz
senator Jacek Swakoñ
senator Zbigniew Szaleniec
senator Andrzej Szewiñski
senator Gra¿yna Sztark
senator Marek Trzciñski

senator Piotr Wach
senator Kazimierz Wiatr
senator Mariusz Witczak
senator Edmund Wittbrodt
senator Grzegorz Wojciechowski
senator Micha³ Wojtczak
senator Henryk WoŸniak
senator Jan Wyrowiñski
senator Stanis³aw Zaj¹c
senator Krzysztof Zaremba
senator Piotr Zientarski
senator Marek Zió³kowski
senator Tadeusz Gruszka

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy wszyscy oddali ju¿ g³os? Dziêkujê.
Proszê teraz wyznaczonych do przeprowadze-

nia g³osowania tajnego senatorów sekretarzy
o obliczenie g³osów i sporz¹dzenie protoko³u g³o-
sowania tajnego.

Og³aszam przerwê do godziny 9.40.

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 31
do godziny 9 minut 41)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu czter-

nastego porz¹dku obrad: odwo³anie przewodni-
cz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej.

Informujê, ¿e wyznaczeni do przeprowadzenia
g³osowania tajnego sekretarze skoñczyli obliczanie
g³osów i sporz¹dzili protokó³ g³osowania tajnego.

Og³aszam wyniki g³osowania tajnego.
„Protokó³ g³osowania tajnego z dnia 19 marca

2009 r. w sprawie odwo³ania senatora Tomasza
Misiaka z funkcji przewodnicz¹cego Komisji Go-
spodarki Narodowej.

Wyznaczeni przez marsza³ka Senatu do prze-
prowadzenia g³osowania tajnego sekretarze: se-
nator Tadeusz Gruszka, senator Andrzej Szewiñ-
ski i senator Waldemar Kraska, stwierdzaj¹, ¿e
w g³osowaniu tajnym w sprawie odwo³ania sena-
tora Tomasza Misiaka z funkcji przewodnicz¹cego
Komisji Gospodarki Narodowej oddano g³osów
80, w tym g³osów niewa¿nych 1. Za g³osowa³o 64
senatorów, przeciw – 14 senatorów, wstrzyma³ siê
1 senator.”

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie odwo³ania przewo-
dnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ósme-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 470,
a sprawozdanie komisji w druku nr 470A.
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Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej, pana senatora Rafa³a Muchackie-
go, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Zarz¹dzam minutê… A, jest pan senator.
Proszê bardzo.

Senator Rafa³ Muchacki:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ Wysokiej Izbie

w imieniu Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej
sprawozdanie z pracy tej komisji na posiedzeniu
w dniu 3 marca nad ustaw¹ o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych. Chodzi³o o obecnie obowi¹zuj¹ce
uregulowanie art. 81, który na z³o¿enie wniosku
o przyznanie zasi³ku pogrzebowego przewiduje
termin dwunastu miesiêcy. Nowelizacja polega³a
na rozszerzeniu tego o tak zwane przypadki szcze-
gólne.

Ustawa nowelizuj¹ca nie budzi³a ¿adnych za-
strze¿eñ. W komisji zosta³a wniesiona jedna po-
prawka, w której s³owo „fakty” zast¹piono s³owem
„okolicznoœci”. Nie by³o te¿ jakichkolwiek ró¿nic
zdañ w tej materii, tak ¿e komisja jednomyœlnie
zaaprobowa³a tê ustawê. 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 s¹ takie pytania? Nie ma. Dziêkujê.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez po-

s³ów.
Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os

w tej sprawie? Pan minister Bucior?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Dziêkujê.)
Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ chce zadaæ takie pytanie? Nie widzê
chêtnych.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa nie zapisa³ siê do
g³osu.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dzia³ach ad-
ministracji rz¹dowej oraz ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych.

Tekst zawarty jest w druku nr 471, a sprawo-
zdanie komisji w druku nr 471A.

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

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Nowelizacja tej ustawy zmierza tak naprawdê

do przywrócenia stanu poprzedniego Chodzi
o przywrócenie nadzoru, mo¿liwoœci nadawania
statutu i naboru na stanowisko prezesa ZUS
kompetencjom Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
³ecznej. Ustawa ustala równie¿, ¿e organem wy¿-
szego stopnia w postêpowaniu administracyjnym
w stosunku do terenowych jednostek organiza-
cyjnych ZUS bêdzie, tak jak by³o przez wiele lat,
ponownie prezes zak³adu. Ustawa upowa¿nia
prezesa Rady Ministrów do dokonania przeniesie-
nia wydatków bud¿etowych pomiêdzy czêœciami,
dzia³ami i rozdzia³ami bud¿etu z uwagi na skutki
tej nowelizacji.

Ostatecznie komisja, rozwa¿aj¹c tê ustawê,
uzna³a, ¿e mo¿na j¹ poprzeæ bez poprawek. Wte-
dy, kiedyœmy nad tym procedowali, by³a szansa,
¿e na poprzednim posiedzeniu Senatu ustawa
bêdzie rozpatrzona, a na tym posiedzeniu przy-
jêta. Teraz bêdziemy pewnie zmuszeni zweryfi-
kowaæ swoje stanowisko, poniewa¿ wejœcie
w ¿ycie tej ustawy z dniem 1 kwietnia jest prak-
tycznie niemo¿liwe. Ale nie jest to, jak mówiê,
wina komisji. Szczegó³owo siê nad tym tematem
zastanawialiœmy i byliœmy dobrej myœli. Tak ¿e
przedstawiam pañstwu wniosek komisji o przy-
jêcie ustawy bez poprawek, z tym zastrze¿e-
niem, ¿e nasze rachuby okaza³y siê jednak nie-
w³aœciwe.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

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

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

Czy s¹ takie pytania? Nie widzê chêtnych.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
pracy i polityki spo³ecznej.

Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Bucior,
pragnie zabraæ g³os w sprawie rozpatrywanej
ustawy i przedstawiæ stanowisko rz¹du?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Dziêkujê, Panie
Marsza³ku.)

Dziêkujê.
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Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Ministrze, art. 73 tej ustawy wprowadza
tak¹ zasadê, ¿e prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych powo³uje prezes Rady Ministrów na
wniosek w³aœciwego ministra spoœród osób wy³o-
nionych w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru – tak tu jest powiedziane. PóŸniej ma byæ
powo³any zespó³ konkursowy.

Czy by³by pan uprzejmy powiedzieæ o kryteriach
powo³ywania tego zespo³u konkursowego? Jakie
kryteria powinni spe³niaæ ludzie powo³ywani do ze-
spo³u konkursowego, jakie bêd¹ zasady powo³y-
wania? Czy nie wydaje siê panu, ¿e to jest trochê
wyrêczanie rady nadzorczej ZUS? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.Pytanie zadawa³pansenatorBisztyga.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Rzeczywiœcie komisja konkursowa ma zostaæ

powo³ana. Pragnê jednak zaznaczyæ, ¿e ju¿
24 marca tego roku wchodzi w ¿ycie ustawa o s³u¿-
bie cywilnej i gdybyœmy nie dokonywali ¿adnej
zmiany w zakresie nadzoru nad Zak³adem Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych, to taki stan wszed³by w ¿ycie
z jedn¹ tylko ró¿nic¹: konkursowa komisja powo-
³ywana by by³a przez szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. W zwi¹zku z tym pragnê wyjaœniæ, ¿e
zmiana zasad powo³ywania prezesa Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych wynika z wejœcia w ¿ycia
ustawy o s³u¿bie cywilnej. To ona modyfikuje
wszystkie dotychczasowe zasady. Przypomnê, ¿e
prezes Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych jest obe-
cnie powo³ywany przez Prezesa Rady Ministrów
spoœród osób bêd¹cych cz³onkami Pañstwowego
Zasobu Kadrowego, ale PZK ulegnie likwidacji
z dniem 24 marca, kiedy wejdzie w ¿ycie nowa
ustawa, w zwi¹zku z tym konkursy bêd¹ koniecz-
ne. Gdyby nie by³o naszej ustawy, to ten konkurs
by³by przeprowadzany przez kancelariê premiera.
A poniewa¿ nadzór nad Zak³adem Ubezpieczeñ
Spo³ecznych przechodzi w rêce ministra pracy, po-

wo³anie prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych – pomimo ¿e zrobi to prezes Rady Ministrów –
nast¹pi w³aœnie na wniosek ministra pracy, po
konkursie przeprowadzonym przez komisjê kon-
kursow¹ powo³an¹ przez ministra pracy. Zasady
konkursu s¹ wyjaœnione, wynikaj¹ z ustawy
o s³u¿bie cywilnej i nie s¹ przedmiotem tej konkret-
nej nowelizacji. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê, pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym kontynuowaæ w¹tek poruszony

w pytaniu kolegi senatora, na które pan minister
w³aœciwie nie odpowiedzia³. W trakcie konsultacji
rada nadzorcza i zwi¹zki zawodowe zg³asza³y
uwagê o koniecznoœci opiniowania kandydatów
przez radê nadzorcz¹, ale to nie zosta³o uwzglê-
dnione. Ja siê temu dziwiê.

Dlaczego pomija siê tu kompetencje rady nad-
zorczej? Przecie¿ jest to wa¿na sprawa.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, tak¿e obecnie rada nadzorcza
nie ma wp³ywu na powo³anie prezesa Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych. W zwi¹zku z tym nie
ma w tym zakresie ¿adnej zmiany. Tu chodzi o to,
¿e obecnie prezes Rady Ministrów powo³uje preze-
sa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych spoœród
osób bêd¹cych w PZK. Trzeba siê wiêc na coœ zde-
cydowaæ: albo jest procedura konkursowa… Ale
procedurê konkursow¹ mo¿na by by³o dostrzec
równie¿ w odniesieniu do osób bêd¹cych w PZK,
bo ¿eby ju¿ dziœ wst¹piæ do PZK, trzeba byæ albo
urzêdnikiem s³u¿by cywilnej, czyli wygraæ kon-
kurs na urzêdnika lub ukoñczyæ Krajow¹ Szko³ê
Administracji Publicznej, albo posiadaæ tytu³ na-
ukowy doktora, albo wygraæ konkurs przeprowa-
dzony przez Krajow¹ Szko³ê Administracji Publi-
cznej. Czyli tu ju¿ jest procedura konkursowa bez
udzia³u Rady Nadzorczej Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych. I w tym zakresie dalej bêdzie proce-
dura konkursowa. A konkurs ma to do siebie, ¿e
gdy jest ju¿ przeprowadzany, to trudno, ¿eby jesz-
cze inne elementy w to wchodzi³y… Zaznaczê je-
dnak, ¿e Rada Nadzorcza ZUS ma szereg upra-
wnieñ dotycz¹cych powo³ywania cz³onków Za-
rz¹du Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, wracam do sprawy tej proce-

dury konkursowej.
Czy w komisji konkursowej s¹ przedstawiciele

lub te¿ przedstawiciel rady nadzorczej? Jakie
w ogóle mo¿liwoœci, jeœli chodzi o sprawy kadro-
we, ma w ramach swoich kompetencji rada nad-
zorcza? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pyta³ pan senator Dobrzyñski.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, czy bêdzie w tej komisji konkur-
sowej przedstawiciel Rady Nadzorczej Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych? Nie wiem, czy móg³by
jako przedstawiciel… Myœlê, ¿e niekoniecznie. Ale
bêdzie to wynika³o z decyzji podjêtej przez osobê po-
wo³uj¹c¹ tak¹ komisjê konkursow¹, a, jak rozu-
miem, taka komisja konkursowa zostanie powo³a-
na przez ministra w³aœciwego do spraw zabezpie-
czenia spo³ecznego. W zwi¹zku z tym to, czy wejdzie
w jej sk³ad taka osoba, bêdzie zale¿a³o od ministra
w³aœciwego do spraw zabezpieczenia spo³ecznego.

Jakie kompetencje ma rada nadzorcza w zakre-
sie podejmowania decyzji o zajmowaniu poszcze-
gólnych stanowisk w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych? Z tego, co wiem, to one ograniczaj¹ siê
w³aœciwie do sprawy wy³onienia cz³onków za-
rz¹du. To znaczy cz³onkowie zarz¹du musz¹
otrzymaæ najpierw akceptacjê, musz¹ zostaæ za-
twierdzeni przez Radê Nadzorcz¹ Zak³adu Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych. Czyli s¹ powo³ywani na
wniosek prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych, nastêpuje takie swoiste przes³uchanie
przez Radê Nadzorcz¹ Zak³adu Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych, nastêpnie jest g³osowanie i w g³osowa-
niu to ju¿ jest… G³osowanie jest chyba tajne
i w tym tajnym g³osowaniu rada nadzorcza udzie-
la zgody na powo³anie danej osoby. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: 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 Mieczy-
s³awa Augustyna.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym wyraziæ, Panie Ministrze, z tej mó-

wnicy przekonanie, ¿e robimy rzecz dobr¹, pod
warunkiem jednak, ¿e – nie daj Bo¿e – kwestia
ZUS i obsadzanych tam stanowisk nie stanie siê
czêœci¹ „republiki kolegów”. Jest nies³ychanie
wa¿ne, a¿eby ministerstwo, Panie Ministrze, do-
pilnowa³o tej kwestii i aby fachowoœæ, która jest
niezbêdna w gospodarowaniu pieniêdzmi ubez-
pieczonych w systemie emerytalnym, by³a jedy-
nym kryterium dotycz¹cym obsadzania tych sta-
nowisk. Dzisiaj w Senacie i Sejmie nak³adamy tê
ustawê na ca³y kontekst polityczny i dlatego uwa-
¿am to zastrze¿enie w debacie za istotne.

Panie Marsza³ku, chcia³bym te¿ z³o¿yæ popraw-
kê, któr¹ zapowiada³em ju¿ w imieniu komisji, do
art. 7. Proszê, a¿eby zast¹piæ tam sformu³owanie
dotycz¹ce wejœcia w ¿ycie tej ustawy, czyli wyrazy
„z dniem 1 kwietnia”, sformu³owaniem „po up³y-
wie czternastu dni od dnia og³oszenia”.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszêozabranieg³osupanasenatoraWoŸniaka.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chcia³bym t¹ wypowiedzi¹ wzmocniæ wy-

st¹pienie pana przewodnicz¹cego, pana senatora
Mieczys³awa Augustyna. Nie zadawa³em pytania
panu ministrowi Buciorowi, ale rozumiem, ¿e in-
tencj¹ tej zmiany jest porz¹dkowanie administra-
cji publicznej.

Pamiêtamy, ¿e swego czasu struktura ZUS wy-
sz³a spod nadzoru ministra pracy i polityki spo³e-
cznej i przesz³a w bezpoœredni nadzór prezesa Ra-
dy Ministrów. Ka¿da tego rodzaju zmiana jest
zmian¹ koncentruj¹c¹ na sobie uwagê opinii
publicznej. Pojawia siê pytanie o racje stoj¹ce za
tak¹ zmian¹. Ja chcê wierzyæ w to, ¿e zmiany, któ-
re s¹ przedmiotem dzisiejszego procedowania,
przywracaj¹ pewien porz¹dek w ramach dzia³ów
administracji publicznej i ¿e tylko taki jest cel tego
przed³o¿enia. Ale nie sposób nie podzieliæ siê
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w tym miejscu obawami, jakie ta zmiana budzi
w Polsce prowincjonalnej. Ja czujê siê w obowi¹z-
ku opowiedzieæ o tych obawach. Pewnie bêd¹
zmiany, bo zmiana jest immanentn¹ cech¹ postê-
pu, rozwoju, ale oby to by³y zmiany na lepsze, oby
dochodzi³o do zmian kadrowych podejmowanych
w trybie przejrzystych procedur, takich zmian, ¿e
osoby o najwy¿szych kompetencjach bêd¹ obe-
jmowaæ wa¿ne stanowiska w strukturze Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Na koniec jeszcze jedna kwestia. Wczoraj by-
³em indagowany telefonicznie przez dziennikarzy
na okolicznoœæ redukcji zatrudnienia w oddziale
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Gorzowie.
Nie wiem, czy te decyzje pozostaj¹ w jakimkolwiek
zwi¹zku z procedowan¹ ustaw¹, ale polecam
uwadze pana ministra obawy, które wczoraj do
mnie dotar³y. Dziêkujê uprzejmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e pan senator Mieczys³aw Augu-

styn z³o¿y³ wniosek o charakterze legislacyjnym.
Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ

siê do tego wniosku?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Chodzi o wniosek dotycz¹cy zmiany daty we-
jœcia w ¿ycie ustawy? Oczywiœcie popieramy ten
wniosek.

A co do sprawy Gorzowa, to obiecujê, ¿e siê tym
zainteresujê. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Poniewa¿ zosta³ zg³oszony wniosek o charakte-

rze legislacyjnym, proszê Komisjê Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej o ustosunkowanie siê do przedsta-
wionego wniosku i przygotowanie sprawozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o porêcze-
niach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Pañstwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy
o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektó-
rych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 477,
a sprawozdanie komisji w druku nr 477A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych, pana senatora Henryka WoŸnia-
ka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ w imieniu Ko-

misji Bud¿etu i Finansów Publicznych sprawo-
zdanie zawarte w druku nr 477A w sprawie zmia-
ny ustawy o porêczeniach i gwarancjach udziela-
nych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby
prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowe-
go oraz niektórych innych ustaw.

Marsza³ek Senatu w dniu 25 lutego bie¿¹cego
roku skierowa³ ustawê do komisji. Komisja rozpa-
trzy³a ustawê na posiedzeniu w dniu 11 marca.
Przedyskutowa³a osiemnaœcie zg³oszonych w to-
ku prac komisji poprawek i rekomenduje Wyso-
kiej Izbie przyjêcie ustawy wraz z szesnastoma
poprawkami zawartymi w sprawozdaniu, wyra¿o-
nym w druku nr 477A.

Dwie poprawki nie uzyska³y poparcia wiêkszo-
œci komisji. S¹ to poprawki, które w imieniu
mniejszoœci zg³osi pan senator Banaœ.

Komisja jednog³oœnie g³osowa³a za ustaw¹
wraz z poprawkami. G³osami 7 senatorów popiera
to przed³o¿enie.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, godzi siê od-
nieœæ przynajmniej do podstawowych poprawek,
które Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych
rekomenduje Wysokiej Izbie. Wiêkszoœæ popra-
wek ma charakter doprecyzowuj¹cy, porz¹dku-
j¹cy i odnosz¹cy siê do kwestii poprawnoœci jêzy-
kowej. Nale¿y zatem zwróciæ uwagê przede wszys-
tkim na poprawki, które maj¹ istotne znaczenie
dla ostatecznego kszta³tu tej ustawy.

Poprawka jedenasta, do art. 15. Proponuje siê
brzmienie, które podkreœla, ¿e wskutek przyjêcia
tej ustawy likwidacji ulegaj¹ Krajowy Fundusz
Porêczeñ Kredytowych, Fundusz Porêczeñ Unij-
nych oraz Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Œrod-
ki tych funduszy maj¹ byæ przeznaczone na
wzmocnienie kapita³owe Banku Gospodarstwa
Krajowego. W ten sposób w istotnym zakresie
zwiêksz¹ mo¿liwoœci generowania akcji kredyto-
wej dziêki porêczeniom i gwarancjom portfelo-
wym realizowanym przez Bank Gospodarstwa
Krajowego. Wzmocnienie kapita³owe Banku Go-
spodarstwa Krajowego mia³oby doprowadziæ do
zwiêkszenia akcji kredytowej banków komercyj-
nych na poziomie minimum 10 miliardów z³. Jest
to istotna wartoœæ, o któr¹ warto zabiegaæ.

W zwi¹zku z t¹ zmian¹ pozostaje zmiana w pra-
wie bankowym. Jest to poprawka dziesi¹ta, doty-
cz¹ca art. 128b prawa bankowego. Dodaje siê
ust. 2 upowa¿niaj¹cy Komisjê Nadzoru Finanso-
wego do zezwolenia na powierzenie innemu ban-
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kowi dokonywania oceny zdolnoœci do sp³aty zo-
bowi¹zania i analizy ryzyka wyp³aty zobowi¹zania
w przypadku udzielenia temu bankowi przez
bank pañstwowy gwarancji lub porêczeñ portfela
kredytowego rozumianego jako zbiór pojedyn-
czych kredytów udzielonych przez ten bank. Po-
prawka zmierza do tego, ¿eby Komisja Nadzoru
Finansowego stworzy³a ramy prawne dla mo¿li-
woœci oceny zdolnoœci ryzyka kredytowego
w przypadku linii kredytowych realizowanych
przez banki komercyjne, linii, które bêd¹ efektem
gwarancji i porêczeñ udzielanych przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego.

W poprawce ósmej jest zmiana, która ma
w konsekwencji doprowadziæ do wyrównania
okresu kadencji organów Banku Gospodarstwa
Krajowego, zarówno zarz¹du, jak i rady nadzor-
czej. Oznacza to, ¿e w przypadku wygaœniêcia
mandatu cz³onka zarz¹du lub rady w trakcie
trwania kadencji osoba obejmuj¹ca mandat w to
miejsce bêdzie ten mandat zachowywaæ do czasu
zakoñczenia trwaj¹cej kadencji.

Wreszcie poprawka trzecia lit. d., która zakreœ-
la ramy pomocy udzielanej przez Radê Ministrów
w latach 2009–2010, na wniosek ministra finan-
sów, w zakresie porêczeñ i gwarancji sp³aty zobo-
wi¹zañ wynikaj¹cych z kredytów zaci¹gniêtych
lub obligacji wyemitowanych przez Agencjê Roz-
woju Przemys³u, pod warunkiem przeznaczania
pochodz¹cych z nich œrodków na realizacjê rz¹do-
wych programów spo³eczno-gospodarczych oraz
programów samorz¹dnoœci lokalnej i rozwoju re-
gionalnego. W ust. 2 tego przepisu jest okreœlona
górna granica sumy tych¿e porêczeñ, do wysoko-
œci 5 miliardów z³. Poprawka ta oczywiœcie kore-
sponduje z kompetencjami rz¹dowymi zapisany-
mi w ustawie bud¿etowej na rok bie¿¹cy.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, co warto dodaæ,
ustawa jest neutralna w stosunku do zobo-
wi¹zañ, praw i obowi¹zków aktualnych klientów
Banku Gospodarstwa Krajowego. Czujê siê
w obowi¹zku to powiedzieæ, bowiem tego rodzaju
pytania pada³y na posiedzeniu komisji.

Bez w¹tpienia ustawa jest elementem dzia³añ
wynikaj¹cych z programu stabilizacji finansów,
stabilizacji i rozwoju, jest równie¿ efektem prac
Komitetu Stabilnoœci Finansowej, jako istotny
element kreowania pieni¹dza i realizacji polityki
pieniê¿nej pañstwa. Bez w¹tpienia wzmacnia je-
den z najwa¿niejszych instrumentów – zw³aszcza
w trudnych sytuacjach, w jakich jest gospodarka
– mianowicie Bank Gospodarstwa Krajowego.
Daje mu nowe kompetencje i tworzy now¹ si³ê
kapita³ow¹ pozwalaj¹c¹ kreowaæ pieni¹dz na
rynku kredytowym nie tylko z w³asnych kapita-
³ów, ale poprzez w³asne kapita³y wspieraj¹c ak-
cjê kredytow¹ banków komercyjnych. Ona ma
oczywiœcie bardzo realny wymiar finansowy, ale

ma równie¿, o czym warto wspomnieæ, wymiar
psychologiczny.

W czasach, w których nastêpuje zmniejszenie,
ograniczenie zaufania w sektorze miêdzybanko-
wym, tego rodzaju zmiany, które s¹ przedmiotem
dzisiejszej debaty, maj¹ byæ wyraŸnym sygna³em
stabilnoœci finansów publicznych i inicjatywy
rz¹du w zakresie kreowania pieni¹dza. Maj¹ przy-
wracaæ zaufanie, maj¹ oœmielaæ banki do zwiêk-
szenia akcji kredytowej i realnego oceniania ryzy-
ka kredytowego na rynku gospodarczym.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo! Raz jeszcze
w imieniu komisji rekomendujê przyjêcie ustawy
wraz z poprawkami zawartymi w druku nr 477A.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji Bu-

d¿etu i Finansów Publicznych, pana senatora
Grzegorza Banasia, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Senator Grzegorz Banaœ:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Rzeczywiœcie procedujemy dzisiaj nad bardzo

wa¿nymi projektami ustaw, które od dawna s¹
i postulowane, i bardzo oczekiwane przez sektor
finansowy, a mo¿e przede wszystkim przez sektor
gospodarki realnej. Wystarczy przypomnieæ ob-
serwowan¹ dzisiaj p³ynnoœæ w sektorze banko-
wym, która skutkuje doœæ nieoczekiwanie – ale
trudno siê temu dziwiæ – lokowaniem wolnych
œrodków przez ten sektor w³aœnie w Narodowym
Banku Polskim. Mamy te¿ wyraŸne zahamowanie
akcji kredytowej, szczególnie dla przedsiêbior-
ców, a nawet ca³ych bran¿. Tu warto wspomnieæ
choæby o bran¿y motoryzacyjnej, która z tego po-
wodu prze¿ywa w tej chwili bardzo trudny okres.

Zreszt¹ wydaje mi siê, Szanowni Pañstwo, ¿e
zarówno w przypadku tej sprawy, jak i innych – je-
œli popatrzeæ nieco szerzej na dzia³ania rz¹du pa-
na premiera Donalda Tuska, dzia³ania os³onowe,
które powinien prowadziæ – jesteœmy w g³êbokim
niedoczasie. Widaæ to choæby po pobie¿nej anali-
zie rynku pracy. Przecie¿ na co dzieñ pojawia siê
coraz wiêcej dramatycznych liczb dotycz¹cych
kolejnych zwolnieñ. Przedsiêbiorcy likwiduj¹
miejsca pracy, a ich przysz³oœæ jest czêsto stawia-
na w ogóle pod znakiem zapytania.

Poza tym mamy takie dzia³ania bie¿¹ce… Dob-
rze, ¿e w ogóle s¹, chocia¿ chcia³oby siê wes-
tchn¹æ, bo rz¹d pana premiera Tuska powinien
bardziej aktywnie siê w to anga¿owaæ. No, ale s¹
i nad tymi dzia³aniami dzisiaj procedujemy w Wy-
sokiej Izbie. A skoro tak, Szanowni Pañstwo, to
pozwólcie, ¿e jako wnioskodawca mniejszoœci bê-
dê rekomendowa³ wniesienie poprawek w usta-
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wach, a szczególnie w ustawie dotycz¹cej Banku
Gospodarstwa Krajowego.

Otó¿ s¹dzê, ¿e warto by by³o, ¿eby Wysoka Izba
zechcia³a przemyœleæ propozycjê zwi¹zan¹ z ogra-
niczeniem liczebnoœci rady nadzorczej tego¿ ban-
ku. W tej chwili mamy tak¹ sytuacjê, ¿e rada nad-
zorcza liczy dwunastu cz³onków plus przewodni-
cz¹cego. Mniejszoœæ Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych, któr¹ reprezentujê, proponuje, by
sk³ad liczbowy rady nadzorczej wynosi³ szeœæ
osób plus przewodnicz¹cy. Czym to argumentuje-
my? Pierwszy argument, który jest najbardziej
czytelny, to realne obni¿enie kosztów funkcjono-
wania organu nadzorczego tego¿ banku. Pan mi-
nister, przedstawiaj¹c kontrargument, mówi³, ¿e
liczba dwunastu osób jest potrzebna, bo w tej ra-
dzie zasiadaj¹ przedstawiciele wielu ministerstw
realizuj¹cych w ten sposób zadania odnosz¹ce siê
zarówno do dzia³alnoœci Banku Gospodarstwa
Krajowego, jak i do ministerstw, które reprezen-
tuj¹. Szanowni Pañstwo, w mojej ocenie jest to ar-
gument nie do koñca istotny. Popatrzmy na to
z innej strony. Ju¿ wiele lat temu, kiedy mia³em
okazjê pe³niæ urz¹d wojewody œwiêtokrzyskiego,
prace nad bud¿etem zadaniowym by³y doœæ moc-
no zaawansowane. Te prace s¹ kontynuowane
i dzisiaj. Mam nadziejê, ¿e ich fina³ jest bliski. I pa-
trz¹c na to z perspektywy bud¿etu zadaniowego,
który jest w wyraŸnej opozycji – myœlê, ¿e wszyscy
siê z tym zgadzamy – do mocno bran¿owego u³o¿e-
nia Rady Ministrów… To w³aœnie znajduje odbicie
równie¿ w tej ustawie. Tu mamy wyraŸne tego od-
bicie. Ka¿dy z resortów reprezentuje swoj¹ liniê,
swoje argumenty. Je¿eli nasz¹ intencj¹ jest to, ¿e-
by przejrzystoœæ finansów publicznych by³a pod-
stawowym celem, to warto by by³o, ¿eby ju¿ w tego
typu instytucjach, jak chocia¿by Rada Nadzorcza
Banku Gospodarstwa Krajowego, ten cel przybra³
postaæ instytucjonaln¹. St¹d s¹dzê, ¿e obecnoœæ
w radzie, która, przypomnijmy, zgodnie z ³adem
korporacyjnym, zgodnie z kodeksem spó³ek pra-
wa handlowego, nie jest niczym innym jak orga-
nem nadzoru, a nie organem, który reprezentuje
w¹skie interesy bran¿owe poszczególnych mini-
sterstw… Tak wiêc myœlê, Szanowni Pañstwo, ¿e
warto, po pierwsze, zmniejszyæ sk³ad osobowy –
przypomnê raz jeszcze: mniejszoœæ proponuje
szeœæ osób plus przewodnicz¹cy – po drugie, do-
prowadziæ do patrzenia w sposób bardziej realny
na sprawy finansów publicznych. Nie w¹sko, nie
sektorowo, nie poprzez pryzmat ministerstw, ale
globalnie, poprzez zadania, które s¹ stawiane
przed pañstwem.

Kolejna poprawka odnosi siê do spraw zwi¹za-
nych bezpoœrednio z dzia³alnoœci¹ banku. S¹dzi-
my mianowicie, ¿e te prerogatywy, które sobie re-
zerwuje prezes Rady Ministrów, a które mia³yby
byæ realizowane za poœrednictwem w³aœciwego

ministra, dotycz¹ce oceny niektórych ryzyk wy-
stêpuj¹cych w dzia³alnoœci bie¿¹cej banku, po-
winny zostaæ w³aœnie przy banku. Nie powinna
o tym decydowaæ Rada Ministrów, oczywiœcie
w osobie ministra w³aœciwego do spraw finansów
publicznych. I to wszystko, co chcia³em Wysokiej
Izbie w tej sprawie zaanonsowaæ. Bardzo dziêku-
jê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

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

Dwa projekty tej ustawy zosta³y wniesione
przez rz¹d. Do prezentowania stanowiska rz¹du
w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿nio-
ny minister finansów.

Czy pan minister Daniluk chce zabraæ g³os
w sprawie tej ustawy? Jeœli tak, to proszê bardzo,
zapraszam tutaj, na mównicê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Dariusz Daniluk:

Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatorowie!
Chcia³bym przede wszystkim podziêkowaæ za

poprawki do projektu, które zosta³y zg³oszone
w trakcie prac komisji, poniewa¿ w ocenie rz¹du
one uczyni¹ ten projekt bardziej przejrzystym
i precyzyjnym, a to pozwoli na realizacjê celów
ustawy.

Nie chcia³bym powtarzaæ tego, co mówi³ pan
senator sprawozdawca. Chcia³bym siê odnieœæ
tylko do argumentacji dotycz¹cej wniosków
mniejszoœci przedstawionych przez pana senato-
ra Banasia.

Kwestia poprawki pierwszej, dotycz¹cej zmia-
ny funkcjonuj¹cego w praktyce ju¿ od lat roz-
wi¹zania, które w odniesieniu do liczebnoœci ra-
dy nadzorczej dopuszcza sk³ad licz¹cy do dwu-
nastu osób. To, po pierwsze, sprawdzi³o siê w do-
tychczasowej praktyce, w dzia³aniu. Po drugie,
art. 8 w pierwotnej wersji mówi, i¿ sk³ad rady mo-
¿e byæ w liczbie od oœmiu do dwunastu osób.
A zatem istnieje mo¿liwoœæ, ¿e jeœli oka¿e siê, i¿
obci¹¿enia prac¹ cz³onków rady nadzorczej s¹
mniejsze – a wszystko raczej wskazuje na to, ¿e
bêd¹ skokowo wiêksze z uwagi na spodziewan¹
skalê dokapitalizowania… Chcia³bym tu przy-
pomnieæ, ¿e w efekcie wprowadzenia w ¿ycie tej
ustawy kapita³ banku zostanie podwy¿szony
o kwotê 5,3 miliarda. Wiemy, ¿e ma to wygenero-
waæ potê¿n¹ akcjê w zakresie gwarancji, porê-
czeñ, a przynajmniej na pewno zwiêkszy mo¿li-
woœci banku, jeœli chodzi o akcje kredytow¹.
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W ka¿dym razie wydaje siê, ¿e wa¿ny tu bêdzie
stosowny nadzór, ale jego koszty oczywiœcie s¹
ograniczone chocia¿by ustaw¹ kominow¹ – z te-
go, co siê orientujê, wynagrodzenia cz³onków ra-
dy nadzorczej to przeciêtna kwota wynagrodze-
nia, gdzieœ w okolicach 3 tysiêcy 300 z³. Nie s¹ to
koszty, które zaburz¹, powiedzia³bym, wynik fi-
nansowy banku, ale daj¹ one pewnoœæ, ¿e publi-
czne œrodki w olbrzymiej przecie¿ skali bêd¹ wy-
datkowane rzetelnie i celowo.

Jeœli chodzi o drug¹ poprawkê, to chcia³bym
równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e rozporz¹dzenia, które
przewiduje obecny art. 15b ust. 2 i 3, maj¹ stano-
wiæ precyzyjny i publicznie dostêpny zapis wska-
zuj¹cy, jaka jest polityka rz¹du w zakresie kredy-
towania mieszkalnictwa, z uwzglêdnieniem oczy-
wiœcie kryteriów bezpieczeñstwa, przejrzystoœci
i efektywnoœci dzia³ania.

Chcia³bym siê bardzo krótko odnieœæ do kwe-
stii bud¿etu zadaniowego, bo to jest jakby troszkê
inny temat. Bank Gospodarstwa Krajowego fun-
kcjonuje oczywiœcie zgodnie z zasadami funkcjo-
nowania banków, regulowanymi odrêbnymi re-
gulacjami, a bud¿et zadaniowy – i to chcê potwier-
dziæ – jest wdra¿any sukcesywnie. Zmiana jako-
œciowa bêdzie wprowadzona po przyjêciu ustawy
o finansach publicznych, która obecnie jest na
etapie prac w Sejmie. I chocia¿ z punktu widzenia
formalnego oczywiœcie trudno tworzyæ analogie
miêdzy rozwi¹zaniami bud¿etu zadaniowego
a funkcjonowaniem Banku Gospodarstwa Krajo-
wego, to jednak bud¿et zadaniowy – jeœli ju¿ czy-
niæ tak¹ analogiê – bardzo precyzyjnie okreœla
dzia³alnoœæ administracji pañstwowej w podziale
na g³ówne funkcje pañstwa, a jest ich bodaj¿e
dwadzieœcia dwie, to znaczy s¹ zadania, cele
i mierniki, które maj¹ s³u¿yæ ocenie realizacji
tych¿e zadañ.

To jest w mojej ocenie dodatkowy argument za
tym, ¿e przepisy rozporz¹dzeñ – które bêd¹ siê od-
nosi³y do jasnych kryteriów w osi¹ganiu przez
bank pewnych celów, równie¿ kredytowych – po-
zwol¹ radzie nadzorczej, w postulowanej przez
rz¹d liczebnoœci i sk³adzie, nie tylko efektywnie te
cele realizowaæ, ale te¿ na bie¿¹co monitorowaæ
ich wykonanie. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Panie Ministrze, ja bym poprosi³ jeszcze tutaj…
Tak? Przepraszam pana, ale widzê, ¿e s¹ pytania.

Pan senator Wyrowiñski, proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Nie zada³em
tego pytania podczas posiedzenia komisji, dlatego
robiê to teraz.

Ile czasu zajmie inkorporacja tych funduszy,
Krajowego Funduszu Porêczeñ Kredytowych,
Funduszu Porêczeñ Unijnych i Krajowego Fun-
duszu Mieszkaniowego, do Banku Gospodarstwa
Krajowego? Bo to wi¹¿e sie z gotowoœci¹ tego ban-
ku do pe³nienia tej nowej funkcji, to jest do pe³nie-
nia jej w odmieniony sposób – czyli poprzez umo¿-
liwienie otwierania linii porêczenionych, a nie
przez porêczanie, w sytuacji takiej, ¿e zak³ad bez-
poœrednio aplikuje o porêczenie.

I drugie pytanie, które siê wi¹¿e bezpoœrednio
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i czêœciowo
z t¹ tematyk¹. Nie wiem, czy pan czyta³ artyku³
panów Miros³awa Gronickiego i Janusza Janko-
wiaka o takim pomyœle, aby zobowi¹zaæ czêœæ in-
stytucji publicznych do tego, by umieœci³y swoje
aktywa w³aœnie w Banku Gospodarstwa Krajo-
wego, a to po to, aby wzmocniæ go, powiêkszyæ je-
go si³ê. Oczywiœcie musia³by tu siê pojawiæ pe-
wien przymus, te instytucje musia³yby opuœciæ
banki, w których obecnie maj¹ swoje aktywa, ale
niew¹tpliwie zalety rozwi¹zania proponowanego
w tym artykule s¹ dosyæ powa¿ne, je¿eli chodzi
o si³ê i mo¿liwoœci sprawcze Banku Gospodar-
stwa Krajowego na rynku finansowym. Czy ten
pomys³ trafi³ do ministerstwa, czy pañstwo go
rozwa¿aliœcie? Pytam o to w kontekœcie zmiany
ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Dariusz Daniluk:

Dziêkujê.
Myœmy robili takie analizy, ile, technicznie

rzecz ujmuj¹c, potrwa likwidacja tych funduszy,
o które pyta³ pan senator. S¹dzimy, ¿e w czasie od
miesi¹ca do maksymalnie dwóch miesiêcy spra-
wa powinna zostaæ zamkniêta. Nast¹pi wówczas
dokapitalizowanie banku i, si³¹ rzeczy, jego si³a
sprawcza bêdzie znacz¹co wy¿sza.

Jeœli chodzi o propozycje, które pojawi³y siê
w przywo³ywanym przez pana senatora artykule,
to powiem tak: oczywiœcie rz¹d ma œwiadomoœæ
obecnych, powiedzia³bym, s³aboœci w systemie fi-
nansów publicznych. I projekt ustawy, o której
wspomina³em wczeœniej, ustawy o finansach
publicznych, stosowne zmiany w tej kwestii wpro-
wadzi. Jednak na tym etapie analiz raczej nie by³a
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rozwa¿ana taka administracyjna i, powie-
dzia³bym, przymusowa konsolidacja tych prze-
p³ywów pieniê¿nych via Bank Gospodarstwa Kra-
jowego. S¹dzimy, ¿e Bank Gospodarstwa Krajo-
wego dziêki atrakcyjnoœci swojej oferty mo¿e do-
prowadziæ do wiêkszej konsolidacji. Ale wiem te¿,
¿e zmiany w ustawie, jeœli zostan¹ przyjête, na co
bardzo liczymy, pozwol¹ Bankowi Gospodarstwa
Krajowego, a przede wszystkim jego klientom,
zwiêkszyæ mo¿liwoœci dzia³ania. Jest to kontekst
tego, ¿e pracujemy nad strategi¹ rozwoju. Praw-
dopodobnie bêdzie równie¿ w sposób bardzo pre-
cyzyjny przedstawiona propozycja banku doty-
cz¹ca tego, w jaki sposób doprowadziæ do tej kon-
solidacji. S¹dzê, ¿e takie rozwi¹zanie administra-
cyjne nie by³oby dobre. Mog³oby te¿ mieæ negaty-
wne efekty, chocia¿by w postaci pewnych proble-
mów finansowych instytucji, które przestan¹
otrzymywaæ œrodki, czêsto ukszta³towane w toku
wieloletnich relacji biznesowych. Ale jesteœmy
œwiadomi tego problemu i zosta³y podjête prace
analityczne.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Grubski, proszê bardzo.

Senator Maciej Grubski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, pojawi³ siê ju¿ w czêœci prac

parlamentarnych zapis dotycz¹cy finansowania
zakupów materia³ów i wyrobów gotowych prze-
znaczonych na produkcjê, modernizacjê, remont,
uzbrojenie itd.

Ja oczywiœcie oceniam ten zapis bardzo pozyty-
wnie, ale czy w ocenie pana ministra, w ocenie mi-
nisterstwa, w sytuacji dzisiejszego kryzysu prze-
mys³u zbrojeniowego jest to pe³na odpowiedŸ, je-
¿eli chodzi o zabezpieczenie zamówieñ i zabezpie-
czenie eksportu ze strony polskiej zbrojeniówki?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Dariusz Daniluk:

Wydaje mi siê, ¿e ten zapis, który, jak pañstwo
wiecie, zosta³ uwzglêdniony w korekcie art. 42f –
mechanizm tam zaproponowany zosta³ rozsze-
rzony równie¿ na inne bran¿e – ³¹cznie z ust. 2
mówi¹cym teraz o ³¹cznej kwocie porêczeñ i gwa-
rancji do wysokoœci 5 miliardów z³, jest wystar-
czaj¹c¹ odpowiedzi¹. Warunkiem uruchomienia
gwarancji i porêczeñ jest oczywiœcie istnienie

kontraktów i finansowania, które tym kontrak-
tom bêdzie zapewnione. Ale wydaje siê, ¿e w kon-
tekœcie tej ustawy to jest absolutnie wystarcza-
j¹ce rozwi¹zanie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Banaœ, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Ja co prawda wczeœniej konsultowa³em to moje

ewentualne pytanie z panem senatorem Wyrowiñ-
skim, ale mimo wszystko je zadam. Chcia³bym, ¿e-
by pan minister oceni³ tutaj, w sposób jakby publi-
czny, poprawnoœæ tego myœlenia, które chcê za
chwilê przedstawiæ. Mianowicie Bank Gospodar-
stwa Krajowego oczywiœcie dalej wype³nia swoj¹
rolê komercyjn¹, bo jest bankiem komercyjnym,
ale bêdzie te¿ mia³ zupe³nie now¹ rolê, zwi¹zan¹
z lini¹ porêczeñ, a w³aœciwie gwarancji.

Chcia³bym, ¿eby pan minister odpowiedzia³ ja-
sno na takie pytanie. Czy procedury ostro¿noœcio-
we, które bank komercyjny oczywiœcie w swojej
praktyce musi stosowaæ przy ocenie wiarygodno-
œci wniosków kredytowych, bêd¹ stosowane w ta-
kim samym zakresie równie¿ do tej dzia³alnoœci
BGK jako porêczyciela czy te¿ gwaranta? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Bardzo ciekawe pytanie.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Dariusz Daniluk:

Mo¿e zacznê od krótkiego wstêpu. Zgodnie
z traktatem akcesyjnym i stosownymi przepisami
wprowadzaj¹cymi Polska uzyska³a, o ile siê nie
mylê co do terminologii, derogacjê wy³¹czaj¹c¹
potencjalnie Bank Gospodarstwa Krajowego
spod ogólnie obowi¹zuj¹cych, tak zwanych regu-
lacji ostro¿noœciowych, jeœli lokalny czy te¿ krajo-
wy organ nadzoru finansowego – obecnie jest to
Komisja Nadzoru Finansowego – stosowne wyj¹t-
ki uczyni. Wedle mojej wiedzy, w obecnie obo-
wi¹zuj¹cych przepisach nie ma jakichœ szczegól-
nych wyj¹tków czy zapisów dotycz¹cych odrêbne-
go traktowania Banku Gospodarstwa Krajowego,
w zwi¹zku z czym on funkcjonuje na zasadach
ogólnych. Ale prowadzimy teraz prace analityczne
na temat tego, na ile w kontekœcie zmieniaj¹cej siê
roli tego banku oraz warunków rynkowych celowe
jest wy³¹czenie czy stworzenie pewnych odrêb-
nych rozwi¹zañ dla Banku Gospodarstwa Krajo-
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wego. Prawdopodobnie takim g³ównym proble-
mem by³yby inne zasady tworzenia rezerw celo-
wych, ale oczywiœcie tutaj regulatorem jest Komi-
sja Nadzoru Finansowego. Jeœli uznamy, ¿e takie
wyj¹tki powinny byæ i ¿e nie oznaczaj¹ zaburzeñ
dla warunków konkurencji w sektorze banko-
wym, to oczywiœcie stosowne wnioski do Komisji
Nadzoru Finansowego zostan¹ z³o¿one. Poniewa¿
mam przyjemnoœæ byæ te¿ cz³onkiem Komisji
Nadzoru Finansowego z ramienia ministra finan-
sów, jestem przekonany, ¿e Urz¹d Komisji Nadzo-
ru Finansowego do takich postulatów niezw³ocz-
nie siê odniesie. Jeœli takie ewentualne rozwi¹za-
nia nie zaburz¹ szczególnie konkurencji na ryn-
ku, to zostan¹ wprowadzone. Na razie trwaj¹ pra-
ce analityczne, Panie Senatorze.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, pan senator Wyrowiñski.

Senator Jan Wyrowiñski:

Jeszcze w kontekœcie tego pytana pana senatora
Banasia. Podczas posiedzenia komisji, na którym
przedstawiciele banku prezentowali swoj¹ opinie na
tematobecnejsytuacji i sposobówzmaganiasiêzkry-
zysem finansowym, przedstawiciel Zwi¹zku Banków
Polskichwyrazi³ obawycodo tego, czydobrodziejstwa
tej ustawy bêd¹ dostêpne w czasie, który by³by atrak-
cyjny, dlatego ¿e w kwestii oceny wskaŸnika wiarygo-
dnoœci banku krajowego musi byæ mimo wszystko
uwzglêdniony fakt, ¿e on jest bankiem po czêœci ko-
mercyjnym i obci¹¿ony jest ryzykiem, które z tego wy-
nika.Towjakiœ tamsposóbmo¿ezak³óciæczyobni¿yæ
rating tego banku. Równie¿ oczekiwana skala akcji
porêczeniowej czy gwarancyjnej mo¿e nie byæ tak op-
tymistycznie wysoka, jak to siê zak³ada³o przy kon-
struowaniu tej ustawy. W trakcie tego posiedzenia
przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego stwier-
dzi³, ¿e rzeczywiœcie jest tego rodzaju obawa. Po to,
aby nie by³o tego niebezpieczeñstwa, sformu³owano
poprawkê, która zosta³a do³¹czona do tej ustawy.

Czy pan minister móg³by nam powiedzieæ, w ja-
ki sposób by³y prowadzone konsultacje w tej
sprawie z Komisj¹ Nadzoru Finansowego? I czy te
obawy, które wyrazi³ prezes Zwi¹zku Banku Pol-
skich, pan Krzysztof Pietraszkiewicz, s¹ zasadne,
czy te¿ nie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Dariusz Daniluk:

Ja nie podzielam tych obaw. Na marginesie
przyznam, ¿e ostatnio pan prezes Pietraszkiewicz
bardzo aktywnie w ró¿nych miejscach powtarza te
same obawy. Powiedzia³bym te¿, ¿e w ró¿nych

miejscach otrzymuje mniej wiêcej tê sam¹, stan-
dardow¹ odpowiedŸ, oczywiœcie wynikaj¹c¹ z ana-
lizy sytuacji. Wydaje mi, ¿e ten projekt w pe³ni za-
bezpiecza tutaj w³aœciwe funkcjonowanie Banku
Gospodarstwa Krajowego bez naruszania zasad
konkurencji. Zreszt¹ trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e póki
co skala funkcjonowania Banku Gospodarstwa
Krajowego jest relatywnie niewielka w kontekœcie
ca³ego sektora finansowego. Nie jest te¿ takim gra-
czem, który móg³by, korzystaj¹c z wsparcia pañ-
stwa, bo tak jest postrzegany na rynku, nadu¿y-
waæ swojej pozycji. Nie s¹dzê, ¿eby obawy o obni¿e-
nie ratingu, którego, jeœli dobrze pamiêtam, for-
malnie jeszcze BGK nie uzyska³ od stosownych
agencji ratingowych, by³y zasadne. Jednym z kry-
teriów nadawania ratingu, oczywiœcie oprócz ana-
lizy si³y kapita³owej banku, a ta znacz¹co wzroœ-
nie, powiedzia³bym, skokowo, profilu ryzyka i me-
tod zarz¹dzania ryzykiem, które bank stosuje, a te,
jak siê wydaje, s¹ adekwatne do potrzeb, skali
i mo¿liwoœci dzia³ania, jest równie¿ ocena mo¿li-
woœci wsparcia przez w³aœciciela, w tym wypadku
pañstwo polskie, które, jak wiemy, ma dosyæ wyso-
ki rating, a w szczególnoœci nie poddaje siê takim
trendom, jakie pojawi³y siê ostatnio w kilku innych
krajach, na przyk³ad na £otwie czy nawet w niektó-
rych krajach Europy Zachodniej nale¿¹cych do
strefy euro, gdzie rating zosta³ obni¿ony lub zapo-
wiedziano potencjalne jego obni¿enie. Mamy do-
bry, stabilny rating, a to siê przek³ada, nie chcê po-
wiedzieæ, ¿e automatycznie, ale bezpoœrednio na
rating Banku Gospodarstwa Krajowego.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-
szê bardzo, pan senator Banaœ…)

Jeszcze, przepraszam…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Tak?

Proszê bardzo.)
Nie odpowiedzia³em na jedno pytanie. Oczywi-

œcie poprawka dotycz¹ca Komisji Nadzoru Finan-
sowego i wyra¿enia zgody na analizê ryzyka przez
inny bank, który te porêczenia portfelowe móg³by
uzyskaæ póŸniej, zosta³a uzgodniona z ministrem
finansów. Jest tak, ¿e Komisja Nadzoru Finanso-
wego sk³ada siê z… Urz¹d Komisji Nadzoru Fi-
nansowego, który funkcjonuje permanentnie,
jest kierowany przez przewodnicz¹cego Komisji
Nadzoru Finansowego i jego dwóch zastêpców,
a dzia³a w taki sposób, ¿e wyra¿a swoje stanowis-
ko na bie¿¹co. Sama Komisja Nadzoru Finanso-
wego spotyka siê co dwa tygodnie, zaœ w jej sk³ad
wchodz¹ równie¿ osoby niekieruj¹ce pracami
urzêdu, czyli przedstawiciel pana prezydenta,
przedstawiciel prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego, przedstawiciel ministra finansów i przed-
stawiciel ministra pracy i spraw spo³ecznych.

Jako takie gremium nie braliœmy udzia³u w kon-
sultacjach, ale to jest normalna praktyka, bo bie-
¿¹cymi pracami urzêdu kieruje pan przewodnicz¹cy
Kluza.Alecodomeritumrozwi¹zania,któresiêpoja-
wi³o, toniemamw¹tpliwoœci, ¿e jestonopoprawne.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Banaœ. Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Dokapita-

lizowanie Banku Gospodarstwa Krajowego to
miêdzy innymi kwestia przejêcia Krajowego Fun-
duszu Mieszkaniowego, oczywiœcie z jego aktywa-
mi i pasywami.

Czy ministerstwo pracuje nad odpowiednimi
zmianami legislacyjnymi, by uwolniæ BGK od za-
rz¹dzania substancj¹ mieszkaniow¹, bo to w³aœ-
nie jest nieod³¹cznie zwi¹zane z Krajowym Fun-
duszem Mieszkaniowym? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Dariusz Daniluk:

Wedle mojej wiedzy obecny stan w tym zakresie
jakoœ szczególnie siê nie zmieni. Ale przyznam, ¿e
w szczegó³ach technicznych nie siedzê. Jeœli pan
senator chcia³by uzyskaæ pe³n¹, kompletn¹ infor-
macjê, to mo¿e przedstawilibyœmy j¹ w trybie pi-
semnym, dobrze?

(Senator Grzegorz Banaœ: Dobrze.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Do dyskusji jako pierwszy zapisa³ siê pan sena-

tor Wyrowiñski. Bardzo proszê.

Senator Jan Wyrowiñski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W zwi¹zku z t¹ ustaw¹, nad któr¹ dzisiaj proce-

dujemy, i w zwi¹zku z wyst¹pieniem pana senato-
ra Banasia… Chcia³bym w³aœnie polemicznie od-
nieœæ siê do tego fragmentu jego wyst¹pienia,
w którym zarzuci³ rz¹dowi Donalda Tuska niedo-
czas, je¿eli chodzi o dzia³ania, nazwijmy to, anty-
kryzysowe. Pan senator doskonale wie, ¿e zr¹b
tych dzia³añ, które ostatecznie przybra³y kszta³t
paktu dla stabilizacji i rozwoju, zosta³ przedsta-
wiony publicznie pod koniec listopada i potem to
wszystko, co wi¹za³o siê z koniecznoœci¹ zmian le-
gislacyjnych, rz¹d konsekwentnie, jak myœlê, op-

racowywa³, przygotowywa³, konsultowa³ i przesy-
³a³ do parlamentu, do Sejmu i Senatu. Przypom-
nê, ¿e by³y to miêdzy innymi: ustawa o podwy¿-
szeniu gwarancji depozytowej do 50 tysiêcy euro,
id¹ca w œlad za t¹ ogóln¹ wytyczn¹, która dotar³a
do wszystkich krajów Unii Europejskiej; nastêp-
nie ustawa o wsparciu instytucji finansowych;
wreszcie ustawa, nad któr¹ dzisiaj procedujemy.
Zmierza ku nam tak¿e ustawa o mo¿liwoœci reka-
pitalizacji instytucji bankowych i jeszcze kilka in-
nych ustaw. Wiele ustaw, które maj¹ u³atwiæ
w szczególnoœci ma³ym i œrednim przedsiêbior-
stwom zmaganie siê z konsekwencjami kryzysu,
b¹dŸ ju¿ by³y w Senacie, b¹dŸ do niego docieraj¹,
chocia¿by ta ustawa, która pojêcie ma³ego podat-
nika przynosi równie¿ do ustawy o… ono bêdzie
nie tylko w ustawie o podatku od wartoœci doda-
nej, ale równie¿ w pozosta³ych ustawach podat-
kowych itd., itd. Tak ¿e wydaje mi siê, ¿e reakcja
rz¹du jest precyzyjna, dotyka tych miejsc, które
wed³ug wszystkich aktualnie realizowanych tak-
tyk czy sposobów walki z kryzysem powinny byæ
dotkniête. A wiêc ten argument, ta ocena pana se-
natora Banasia jest, moim zdaniem, krzywdz¹ca
w stosunku do rz¹du.

Je¿eli chodzi o bran¿ê motoryzacyjn¹, to pro-
blem ryzyka kredytowego, którym ta bran¿a jest
obci¹¿ona, wynika z faktu, ¿e spad³ popyt. I to jest
pierwotna przyczyna tego. Banki, finansuj¹c po-
tencjaln¹ produkcjê tej bran¿y, musz¹ braæ pod
uwagê zarówno to, jak równie¿, niestety, fakt, ¿e
tak na dobr¹ sprawê amerykañski przemys³ mo-
toryzacyjny, je¿eli chodzi o technologie, o nowo-
czesnoœæ itd., jest nieco w tyle w porównaniu
z przemys³em japoñskim czy nawet europejskim.
A poniewa¿ tam siê produkuje bardzo du¿o samo-
chodów itd., itd.… Nie bêdê ci¹gn¹³ tego tematu.
W ka¿dym razie, moim zdaniem, tak to wygl¹da.

I wreszcie sprawa rady nadzorczej. Chcia³bym
pañstwu, panom senatorom, uœwiadomiæ, ¿e obe-
cne przepisy przewiduj¹, i¿ ta rada mo¿e liczyæ od
oœmiu do dwunastu osób. Czyli gdy pan senator
Banaœ proponuje, ¿eby by³o szeœciu, to jest to w za-
sadzie ograniczenie tylko o dwie osoby, prawda?
Wydaje mi siê, ¿e nie warto kruszyæ kopii o tak¹ do-
syæ, powiedzmy sobie, iluzoryczn¹ zmianê, maj¹c
na uwadze to, ¿e inkorporacja tych w³aœnie fundu-
szy i koniecznoœæ zajmowania siê równie¿ t¹ pro-
blematyk¹ po prostu zwiêkszy koniecznoœæ oceny
merytorycznej ró¿nego rodzaju projektów, cho-
cia¿by infrastrukturalnych, przez kompetentnych
przedstawicieli reprezentuj¹cych okreœlone mini-
sterstwa.

Panie i Panowie Senatorowie! Myœlê, ¿e mecha-
nizm, który proponuje ta ustawa, mechanizm, na
który czekaj¹ zarówno banki, jak i przedsiêbior-
stwa, o¿ywi dzia³alnoœæ Banku Gospodarstwa Kra-
jowego, spowoduje wzrost akcji kredytowej
i zmniejszy jej ryzyko dla tych, którzy powierzaj¹
nam swoje œrodki finansowe. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator WoŸniak. Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:

Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Wyso-
ka Izbo!

Kilka s³ów co do tych, które ju¿ pad³y. Myœlê,
¿e warto zauwa¿yæ, ¿e rz¹d premiera Donalda
Tuska od wielu miesiêcy podejmuje dzia³ania,
które s¹ skierowane na stabilizacjê systemu fi-
nansów publicznych, na wzmocnienie sektora fi-
nansowego, na przywrócenie zaufania na ryn-
kach finansowych.

Pan senator Wyrowiñski przypomnia³ inicja-
tywy, które zosta³y ju¿ w Wysokiej Izbie przeg³o-
sowane i przyjête, takie jak ustawa o pomocy
Skarbu Pañstwa dla instytucji finansowych,
wzrost gwarancji dla depozytów osób fizycznych,
wreszcie ustawa dzisiejsza, która zmienia szes-
naœcie ustaw, która jest istotnym krokiem do
przodu, która ma nie tylko przywróciæ zaufanie
na rynku miêdzybankowym, ale i wzmocniæ je-
den z podstawowych instrumentów rz¹du s³u-
¿¹cych do kreowania pieni¹dza, kreowania akcji
kredytowej. Likwidacja trzech funduszy oznacza
porz¹dkowanie systemu finansów publicznych
i jednoczeœnie wzmocnienie Banku Gospodar-
stwa Krajowego, danie tej instytucji wa¿nych na-
rzêdzi prawnych do odgrywania aktywnej roli na
rynku finansowym.

Proszê pañstwa, w dzisiejszej sytuacji gospo-
darczej ewidentnie zauwa¿a siê brak œrodków fi-
nansowych, obni¿enie popytu na kredyt oraz
strach przed ryzykiem kredytowym. To, co dzisiaj
tutaj siê rozstrzyga, jest dzia³aniem wycho-
dz¹cym naprzeciw tym z³ym tendencjom, bo
kreujemy poda¿ pieni¹dza, wzmacniamy kapita-
³owo wa¿n¹ instytucjê pañstwow¹, przywracamy
zaufanie na rynku finansowym.

Czego mo¿na jeszcze oczekiwaæ? Oczywiœcie
dzia³añ, które wspieraj¹ realn¹ gospodarkê, które
generuj¹ popyt. Program „Rodzina na swoim”,
który zosta³ przez rz¹d wdro¿ony, jest takim dzia-
³aniem, odnosi siê do popytu konsumpcyjnego,
a tak¿e popytu inwestycyjnego poprzez zwiêksze-
nie mo¿liwoœci kredytowych g³ównie m³odych ro-
dzin. Rz¹d pracuje nad programem wsparcia eks-
portu i to bêdzie kolejne dzia³anie, które bêdzie
s³u¿yæ pobudzeniu gospodarki.

Rodzi siê pytanie o aktywnoœæ, o rolê Narodo-
wego Banku Polskiego w tym procesie. Mam takie
wra¿enie, to jest mój osobisty pogl¹d, ¿e Narodo-
wy Bank Polski nie nad¹¿a niestety za dzia³ania-
mi rz¹du, co wiêcej, rz¹d jest osamotniony. Jeœli
obserwuje siê sytuacjê w Europie i w œwiecie, to
nie sposób nie dostrzec wiod¹cej postawy banków

narodowych. Tam banki narodowe kreuj¹ sposo-
by wyjœcia z sytuacji kryzysowych. W naszym
przypadku narodowy bank ogranicza siê do
skromnej redukcji stóp procentowych. Aktywnej
roli tego banku nie da siê dostrzec nawet w dysku-
sji, w debacie publicznej na temat koncepcji prze-
ciwdzia³ania zjawiskom kryzysowym. To jest dzi-
wne zachowanie, a spostrze¿enie to odnosi siê ró-
wnie¿ do Rady Polityki Pieniê¿nej, którego nie
sposób nie zauwa¿yæ.

Myœlê, ¿e inicjowane przez rz¹d Rzeczypospoli-
tej zmiany prawne, wspierane dzia³aniami w par-
lamencie, bêd¹ s³u¿yæ powstrzymaniu tendencji
kryzysowych. Wdro¿enie zaliczkowania realizacji
projektów unijnych jest niezwykle wa¿nym in-
strumentem, instrumentem, który odpowiada na
obawy, na strach przed ryzykiem kredytowym – to
tak¿e warto podkreœliæ. Dzisiaj nie ma wa¿niej-
szego instrumentu dla pobudzenia popytu inwe-
stycyjnego jak szybka implementacja programów
unijnych. Chcia³oby siê, aby Narodowy Bank Pol-
ski wspiera³ dzia³ania rz¹du; wówczas ³atwiej by-
³oby byæ optymist¹ w przewidywaniu dalszego
scenariusza zjawisk gospodarczych w naszym
kraju. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Te dzia³ania powin-

ny byæ, ale nie ma ¿adnych.)
Pan senator Grubski, proszê bardzo.
(Rozmowy na sali)
(Senator Czes³aw Ryszka:Ciekawe, co rz¹d robi.
(Senator Henryk WoŸniak: To robi, co mówi³em.

To s¹ w³aœnie dzia³ania rz¹du.)
(SenatorGrzegorzBanaœ:Rz¹dmówi, ¿epracuje.)

Senator Maciej Grubski:

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Panie i Panowie Senatorowie

Bank Gospodarstwa Krajowego by³ na rynku fi-
nansowym nieœmia³ym graczem, a dzisiaj staje
siê tak naprawdê bardzo powa¿nym graczem. Ja
szczególnie chcia³bym zwróciæ uwagê, w pytaniu
to zreszt¹ podkreœla³em, na obszar bardzo istotny
z punktu widzenia poczucia bezpieczeñstwa zaró-
wno wewnêtrznego, mam tu na myœli inwestowa-
nie w polsk¹ Policjê, jak i zewnêtrznego, mam tu
na myœli polsk¹ armiê.

To jest du¿y postêp i skok jakoœciowy, je¿eli
chodzi o odpowiedŸ na zagro¿enie, które uderza
w mieszkañców regionów Polski zwi¹zanych
z przemys³em zbrojeniowym. OdpowiedŸ na to za-
gro¿enie zawarta w dzisiejszej ustawie pomo¿e os-
³abiæ ten trudny napór, trudny ciê¿ar z³o¿ony
w ostatnim czasie na barki ministra Klicha, od
którego oczekiwano, aby Ministerstwo Obrony
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Narodowej by³o stró¿em, by³o tym pierwszym,
który wyjdzie naprzeciw. Je¿eli chodzi o polsk¹
zbrojeniówkê, to dzisiaj pokazujemy, ¿e tego typu
gwarancje kredytowe pozwol¹ na spokojne reali-
zowanie zakupów.

Ja oczywiœcie sugerujê i proszê o to równie¿ pa-
na ministra, aby w rozmowach wewnêtrznych
k³aœæ nacisk na to, ¿eby w momencie oceny kon-
traktów Bank Gospodarstwa Krajowego zmierza³
jednak w takim kierunku, ¿eby daæ mo¿liwoœæ
maksymalnego piêædziesiêcioprocentowego gwa-
rantowania kontraktów. Mówimy tu o zbroje-
niówce, która funkcjonuje w obszarze zamówieñ
wewnêtrznych, zamówieñ monowskich, wewnê-
trznych zamówieñ Ministerstwa Spraw Wewnê-
trznych i Administracji, ale pamiêtajmy, ¿e ucich³
i praktycznie znik³ eksport przemys³u zbrojenio-
wego, znik³y kontrakty zewnêtrzne. Wsparcie
Banku Gospodarstwa Krajowego daje szanse, da-
je mo¿liwoœæ handlowania t¹ broni¹, która nie za-
wsze jest najwy¿szej jakoœci. Rynki, na których
mo¿emy zafunkcjonowaæ, s¹ rynkami trudnymi,
ale tê broñ musimy sprzedawaæ, bo to jest w inte-
resie polskiego obywatela, to jest w interesie tych
czterdziestu trzech tysiêcy osób, które funkcjo-
nuj¹ w obszarze zbrojeniówki i s¹ kooperantami
zbrojeniówki, a tak¿e ich rodzin.

Bardzo dobry zapis, ja bêdê go oczywiœcie bar-
dzo popiera³. Mam nadziejê, ¿e to w praktyce za-
funkcjonuje, ¿e wszystkie te przedsiêwziêcia, któ-
re pojawi³y siê w g³owach zarz¹dzaj¹cych dzisiaj
polsk¹ zbrojeniówk¹ zostan¹ zrealizowane i te
gwarancje zostan¹ zapewnione. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Banaœ, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:

Uprzejmie dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Warto jednak powiedzieæ, oprócz tych s³ów,

które tutaj pad³y, zaopatrzonych zreszt¹ bardzo
bogato w przymiotniki, tak¿e o pewnych oba-
wach. Na sprawy trzeba patrzeæ realnie, nie zaœ
zach³ystywaæ siê tylko tym, ¿e oto program piêk-
nie nazwaliœmy, tak chocia¿by jak „Rodzina na
swoim”, i w zwi¹zku z tym sama nazwa, sama idea
ju¿ wystarczy, ¿eby rodzina rzeczywiœcie by³a na
swoim.

Nic siê niestety, Szanowni Pañstwo, nie zmieni,
odnoszê siê tu do ostatniej wypowiedzi pana se-
natora, w wyniku zmiany tych ustaw, o których
dzisiaj mówimy, w polskim przemyœle zbrojenio-
wym.O 3 miliardy z³ zosta³y zredukowane zamó-

wienia i te zamówienia nie wróc¹, Panie Senato-
rze. O tym trzeba pamiêtaæ. Ustawa o dokapitali-
zowaniu Banku Gospodarstwa Krajowego nie ma
nic w tej sprawie do rzeczy. Bank bêdzie dyspono-
wa³ tylko i wy³¹cznie pewn¹ lini¹, portfelem porê-
czeñ i to wszystko. A zamówienia sk³ada przecie¿
strona rz¹dowa i te zamówienia zosta³y zreduko-
wane. To po pierwsze.

Po drugie, wrócê jeszcze do rady nadzorczej.
Kiedy s³ucham argumentów, ¿e skokowo siê po-
jawi¹ zadania przed rad¹ nadzorcz¹, to wydaje
mi siê, ¿e o dwóch zupe³nie ró¿nych organach
mówimy. To zarz¹d jest od tego, ¿eby na bie¿¹co
pracowaæ, reagowaæ i odpowiadaæ na zapotrze-
bowania rynku, a nie rada nadzorcza. Rada nad-
zorcza nic nie ma do oceny na przyk³ad wiarygo-
dnoœci takiego czy innego banku, który siê w³aœ-
nie stara o porêczenia czy gwarancje. Nic do tego
nie ma, bo nie taka przecie¿ jest jej rola. A wiêc,
Szanowni Pañstwo, te argumenty, ¿e rada nad-
zorcza znacz¹co zwiêkszy swój wysi³ek, bo jest
wzrost aktywów, jakimi dysponuje bank, maj¹
siê nijak do rzeczywistoœci.

Rz¹d pracuje, rz¹d reaguje. No, nie wiem, jak
odpowiedzieæ blisko trzystu osobom z fabryki prze-
mys³u motoryzacyjnego, która w tych dniach z³o-
¿y³a wniosek o upad³oœæ, dlatego ¿e mia³a potwier-
dzone zamówienia, mia³a potwierdzone kontrakty,
ale nie mia³a kredytu obrotowego. Miêdzy innymi
w Banku Gospodarstwa Krajowego, w tej czêœci
komercyjnej, nie mog³a dostaæ kredytu tylko i wy-
³¹cznie w zwi¹zku z tym, ¿e w wyniku procedur
ostro¿noœciowych w³¹czonych wobec ca³ego sekto-
ra po prostu doprowadzono do zahamowania akcji
kredytowej, o której tutaj mówiliœmy. I patrz¹c na
realn¹ gospodarkê, na realne problemy, przed ja-
kimi ona stoi, raz jeszcze wyraŸnie powiem: rz¹d
jest w niedoczasie, a ten niedoczas wywiera skutki
w³aœnie w sprawach tych rodzin, co do których tak
bardzo chcemy, aby by³y na swoim. Otó¿ nie s¹ na
swoim, bo nie maj¹ pracy. Bardzo czêsto tak w³aœ-
nie siê dzieje. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Sepio³, proszê bardzo.

Senator Janusz Sepio³:

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo!
Powiem dos³ownie parê s³ów, którymi

chcia³bym wzmocniæ i rozszerzyæ tezy, jakie
przedstawi³ tutaj pan senator WoŸniak.

Otó¿ ja jestem przekonany, ¿e te dobre posu-
niêcia rz¹du, których przyk³adem jest dyskuto-
wana dzisiaj ustawa, bêd¹ niewystarczaj¹ce przy
dalszej takiej postawie Narodowego Banku Pol-
skiego. To nie jest przypadek, ¿e w wiêkszoœci kra-
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jów, a raczej we wszystkich krajach, które na-
prawdê zmagaj¹ siê z kryzysem, najbardziej akty-
wna rola przypada bankom narodowym, bankom
centralnym. A tej tak zwanej pasywnej postawy
banku centralnego w takiej sytuacji nie nale¿y
traktowaæ jako zachowanie neutralne, tylko jako
zachowanie szkodliwe. Mam tu na myœli dwie
kwestie. Po pierwsze, dostarczanie p³ynnoœci,
a wiêc choæby masowy wykup obligacji skarbo-
wych. Dos³ownie wczoraj zapad³a decyzja narodo-
wego banku Stanów Zjednoczonych, gdzie podjê-
to tak¹ akcjê w wielkiej skali. Po drugie, chodzi
o stabilnoœæ pieni¹dza. To jest, jak wiemy, g³ó-
wne, zasadnicze zadanie Narodowego Banku Pol-
skiego, tymczasem mamy do czynienia z rozhuœ-
taniem wartoœci z³otówki. I nale¿y tylko zapytaæ,
czy to jest rzeczywiœcie wynik obiektywnych zawi-
rowañ, czy element polityki, która ma storpedo-
waæ zamierzenia rz¹du odnoœnie do wejœcia do
strefy euro.

(Senator Czes³aw Ryszka: Jakieœ tu g³upstwa
w ogóle mówicie.)

W tej sytuacji chcia³bym na koniec powiedzieæ
tak: dziœ dyskutujemy nad ustawami, które s¹
niezwykle potrzebne i przez wszystkie œrodowiska
ekonomiczne uznawane za bardzo celowe posu-
niêcia rz¹du. Ale bêd¹ one niewystarczaj¹ce, jeœli
postawa Narodowego Banku Polskiego dalej bê-
dzie pasywna.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Smulewicz. Proszê bardzo.

Senator Eryk Smulewicz:

Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie,
Panie Ministrze!

W nawi¹zaniu do wyst¹pienia pana senatora
Wyrowiñskiego, który wskaza³ wiele ustaw, nad ja-
kimi myœmy procedowali chocia¿by w roku ubieg-
³ym, w poprzednich miesi¹cach, ustaw przyspie-
szaj¹cych rozwój spo³eczno-gospodarczy, które s¹
takimi pozytywnymi mechanizmami, powiedzmy,
katalizatorami tworzenia miejsc pracy, które likwi-
duj¹ biurokracjê, warto wskazaæ równie¿ te, które
maj¹ istotne znaczenie dla wydatkowania œrodków
unijnych. A to chocia¿by ustawa o Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawa
o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci,
ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych,
o dzia³alnoœci innowacyjnej, o zamówieniach pub-
licznych, ca³a seria kilkunastu ustaw o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju. Te ustawy, tak jak i
obecna, bêd¹ca niejako dope³nieniem, wieñcz¹ca
pewne dzia³ania, jakieœmy podejmowali w roku

ubieg³ym, mia³y i maj¹ kolosalne znaczenie dla wy-
datkowania œrodków unijnych, zarówno z tej per-
spektywy, która dobieg³a czy dobiega koñca, per-
spektywy 2004–2006, jak i szczególnie z perspek-
tywy 2007–2013. Przypominam, ¿e to jest rekordo-
wy bud¿et, bud¿et, który trafia do naszego kraju,
do szesnastu naszych województw, w tym równie¿
do Polski wschodniej, tak¿e w ramach Programu
Operacyjnego „Polska Wschodnia”. Warto wska-
zaæ, jakie inwestycje bêd¹ realizowane. I st¹d wy-
nika potrzeba zaanga¿owania Banku Gospodar-
stwa Krajowego w inwestycje zwi¹zane z rozwojem
regionalnym, jak równie¿ w inwestycje infrastruk-
turalne, drogowe, telekomunikacyjne, inwestycje
zwi¹zane z tworzeniem przez przedsiêbiorców
miejsc pracy, z wdra¿aniem nowych technologii
i w ogóle z rozwojem przedsiêbiorczoœci, a tak¿e
sprzyjaj¹ce zwiêkszeniu eksportu.

Ta ustawa, jak powiedzia³em, to krok milowy
w przyspieszeniu realizacji wielu inwestycji, zaró-
wno tych finansowanych z funduszy krajowych, jak
i unijnych w ramach programów rz¹dowych. Pa-
miêtajmy, ¿e to w ramach œrodków unijnych pie-
ni¹dze trafiaj¹bezpoœredniodoprzedsiêbiorców,do
ma³ych i œrednich firm, ale przedsiêbiorcy s¹ bene-
ficjentami tych programów równie¿ w sposób po-
œredni, bo nawet gdy pewne projekty realizuj¹ gmi-
ny, samorz¹dy b¹dŸ inni beneficjenci, to w efekcie
pieni¹dze trafiaj¹ do gospodarki. I teraz u³atwienie
realizacji tych inwestycji… Pamiêtajmy, ¿e ta barie-
ra finansowa, jak wskazuj¹ analizy, jest bardzo is-
totna, zasadnicza – jeœli chodzi o rozwój ma³ej i œre-
dniej przedsiêbiorczoœci, a tak¿e o mo¿liwoœci reali-
zacji znacz¹cych inwestycji przez ten sektor – jest
barier¹ powa¿n¹. W zwi¹zku z tym tê ustawê, w na-
wi¹zaniu do tych podejmowanych, uchwalonych
wczeœniej, nale¿y oceniæ bardzo wysoko. Jest to
ustawa, jak mi siê wydaje, która poprawi p³ynnoœæ
sektora finansowego, a przede wszystkim pomo¿e
ma³ym i œrednim przedsiêbiorcom. To wszystko,
Panie Marsza³ku. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
To jeszcze ja pozwolê sobie zabraæ g³os.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Szanowni Pañstwo, ja nie zamierza³em zabieraæ
g³osu w tej dyskusji, bo wydaje mi siê, ¿e ta ustawa
jest oczywiœcie i s³uszn¹, i niezbêdn¹. Wzmocnienie
akcji kredytowej jest œrodkiem po prostu niezbêd-
nym dla wyci¹gniêcia naszej gospodarki z kryzysu,
dla prze³amywania tego kryzysu. Je¿eli wiêc zabie-
ram g³os, to po prostu w zwi¹zku z wypowiedziami
dotycz¹cymi pasywnoœci Narodowego Banku Pol-
skiego. To dotyczy w gruncie rzeczy innego zaga-
dnienia, ale myœlê, ¿e samopoczucie pañstwa w tej
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dziedzinie jest po prostu zbyt dobre, nale¿a³oby na
siebie spojrzeæ troszeczkê bardziej krytycznie.

Je¿eli prowadzimy politykê finansow¹ w ten spo-
sób, ¿e nagle w Krynicy dowiadujemy siê, ¿e w ro-
ku 2012 bêdziemy mieli wprowadzone euro, czego
chyba nie wiedzia³ nawet minister finansów, to zna-
czy, proszê pañstwa, ¿e nasz¹ gospodark¹ finanso-
w¹ rz¹dz¹ piarowcy. I tutaj bank nie ma nic do rze-
czy. Wobec tego mo¿e mniej piaru, a wiêcej takich
ustaw, jak dzisiejsza. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Wnioski legislacyjne nie by³y zg³aszane i chêt-
nych do tego chyba nie ma.

Wobec tego zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz ustawy o op³acie skarbowej.

Proszê pana senatora – jak widzê, senatora
Kleinê – o zreferowanie…

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zgodnie z ¿yczeniem pana marsza³ka w tym

sprawozdaniu bêdzie mniej PR, a wiêcej pracy…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Bar-

dzo dobrze.)
…bo bêdzie ono dotyczy³o wa¿nych rozwi¹zañ

dla naszej gospodarki i obywateli.
Z upowa¿nienia Komisji Bud¿etu i Finansów

Publicznych przedstawiam sprawozdanie komisji
o uchwalonej przez Sejm w dniu 5 marca 2009 r.
ustawie o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
oraz ustawy o op³acie skarbowej.

Marsza³ek Senatu dnia 10 marca 2009 r. skie-
rowa³ wspomnian¹ ustawê do naszej komisji, któ-
ra rozpatrzy³a j¹ w dniu 17 marca 2009 r. i zwraca
siê do Wysokiej Izby, aby przyj¹æ omawian¹ usta-
wê bez poprawek.

Opiniowana ustawa ma na celu uproszczenie
zasad sk³adania deklaracji podatkowych za po-
moc¹ œrodków komunikacji elektronicznej. Zgod-
nie z przedmiotow¹ ustaw¹ podatnik lub p³atnik
zamierzaj¹cy sk³adaæ deklaracjê w formie elektro-
nicznej nie bêdzie musia³ wczeœniej zawiadamiaæ
o tym fakcie naczelnika urzêdu skarbowego.

Nowelizacja pozostawia mo¿liwoœæ podpisywa-
nia przez pe³nomocnika z³o¿onej za poœrednictwem
internetu deklaracji podatkowej. W tym zakresie
ustawa zak³ada, ¿e pe³nomocnictwo oraz zawiado-
mienie o odwo³aniu tego pe³nomocnictwa podatnik,

p³atnik lub inkasent sk³ada naczelnikowi urzêdu
skarbowego w³aœciwemu w sprawach ewidencji po-
datników i p³atników. Wzór pe³nomocnictwa oraz
wzór zawiadomienia o odwo³aniu pe³nomocnictwa
okreœli w drodze rozporz¹dzenia minister w³aœciwy
dla spraw finansów publicznych.

Przyjêcie tej ustawy umo¿liwi rozszerzenie jesz-
cze w tym roku mo¿liwoœci sk³adania deklaracji
podatkowych za pomoc¹ œrodków komunikacji
elektronicznej. Do tej pory z takiej mo¿liwoœci ko-
rzysta³o oko³o dwunastu tysiêcy podatników. Ta-
kich podatników, którzy rozliczaj¹ siê wed³ug de-
klaracji PIT-37, jest oko³o dwunastu milionów,
a wiêc uproszczenie tej procedury jest szans¹ na
to, ¿e elektroniczne sk³adanie deklaracji podatko-
wych bêdzie bardziej powszechne.

Tê ustawê przyjmujemy doœæ póŸno, ale jest
ogromna szansa, ¿e jeszcze w tym roku, poniewa¿
zak³adamy bardzo krótkie vacatio legis dla tej
ustawy, a równoczeœnie minister finansów ju¿
przygotowa³ odpowiednie rozporz¹dzenie, które
w sposób istotny upraszcza podpis elektroniczny,
du¿a czêœæ podatników bêdzie mog³a sk³adaæ de-
klaracje w formie elektronicznej.

Podczas posiedzenia komisji senatorowie pyta-
li, czy urzêdy skarbowe s¹ przygotowane do przy-
jmowania deklaracji podatkowych w tej formie.
Wed³ug oœwiadczenia ministra finansów, urzêdy
skarbowe s¹ przygotowane, chocia¿ oczywiœcie
w trakcie pracy nad tymi konkretnymi sprawami
mog¹ pojawiæ siê pewne problemy. Dlatego ten
rok bêdzie rokiem takim doœæ istotnej próby po to,
aby w nastêpnych latach upowszechniæ taki spo-
sób rozliczania siê czy sk³adania deklaracji podat-
kowych. W tym roku to rozwi¹zanie obejmie tylko
tych, którzy sk³adaj¹ deklaracje PIT-37.

Podpis elektroniczny do tej pory by³ tak¹ barie-
r¹ przy sk³adaniu deklaracji drog¹ elektroniczn¹,
bo przecie¿ jest to podpis doœæ kosztowny, koszto-
wne jest otrzymanie tego podpisu. Rozliczanie siê
w ten sposób, elektroniczne komunikowanie siê
z urzêdami skarbowymi bêdzie odbywa³o siê na
podobnych zasadach, jakie obowi¹zuj¹ w banko-
woœci elektronicznej.

Proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie tej ustawy bez
poprawek. Nasze sprawozdanie zawarte jest
w druku nr 483A. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Senatorowie mog¹ jeszcze pana o to pytaæ. Nie

ma pytañ.
(Senator Kazimierz Kleina: Dziêkujê bardzo.)
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d. Do

reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister fi-
nansów, którego reprezentuje podsekretarz sta-
nu Maciej Grabowski.
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Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Maciej Grabowski: Myœlê, ¿e nie bêdê zabiera³ g³o-
su. Dziêkujê.)

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana ministra? Nie ma pytañ.
W zwi¹zku z tym otwieram dyskusjê.
Poniewa¿ nikt siê nie zg³osi³…
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Wyrowiñski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Bêdê mówi³ krótko.
Myœlê, ¿e warto przy tej okazji powiedzieæ, ¿e

w poniedzia³ek, 16 marca, na stronie internetowej
ministerstwa pojawi³ siê komunikat i du¿e opra-
cowanie pod tytu³em „Program e-Podatki”. Pro-
gram ten zak³ada, ¿e do 2013 r. praktycznie wszy-
stkie podatki w naszym kraju bêd¹ mog³y byæ rea-
lizowane czy egzekwowane drog¹ elektroniczn¹.

Wydaje mi siê, ¿e przy tej okazji warto równie¿
krótko powiedzieæ, ¿e wed³ug raportów OECD Ir-
landia, która ju¿ przeprowadzi³a tak¹ zasadnicz¹
reformê sposobu komunikowania siê podatni-
ków z urzêdami, ma trzykrotnie tañsz¹ admini-
stracjê podatkow¹ ni¿ Polska. W Irlandii na
100 euro wp³ywów wypracowanych przez admi-
nistracjê podatkow¹ koszty administracyjne to
86 centów, a w Polsce s¹ one w wysokoœci
2,31 euro, czyli 2 euro i 31 centów. Jest równie¿
taki dosyæ szokuj¹cy szacunek, ¿e rocznie traci-
my oko³o 1 miliarda z³ na nieefektywnoœci nasze-
go systemu pobierania podatków, która to niee-
fektywnoœæ zostanie w znacz¹cym stopniu ogra-
niczona poprzez ca³kowit¹ elektronizacjê tego
i umo¿liwienie korzystania z technik informaty-
cznych przy rozliczaniu siê. To te¿ warto przy tej
okazji powiedzieæ.

Program ten realizowany jest równie¿ przy
wspó³udziale œrodków unijnych i na ten cel prze-
znacza siê oko³o 0,25 miliarda z³. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ nie ma wiêcej g³osów w dyskusji, dys-

kusjê zamykam.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porz¹dku obrad: informacja dla Sejmu
i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pra-
cach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzieñ
2008 roku (podczas Prezydencji francuskiej).

Pragnê powitaæ obecnego na posiedzeniu pod-
sekretarza stanu w Urzêdzie Komitetu Integracji
Europejskiej, pana Macieja Szpunara.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem
i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onko-
stwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europej-
skiej Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Se-
natowi informacjê o udziale Rzeczypospolitej Pol-
skiej w pracach Unii Europejskiej.

Otrzyman¹ informacjê zawarto w druku senac-
kim nr 465. Marsza³ek skierowa³ j¹ do Komisji
Spraw Unii Europejskiej. Komisja na posiedzeniu
w dniu 3 marca rozpatrzy³a informacjê i poinfor-
mowa³a o tym marsza³ka Senatu.

Proszê teraz o zabranie g³osu podsekretarza
stanu w Urzêdzie Komitetu Integracji Europej-
skiej, pana Macieja Szpunara.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Maciej Szpunar:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W pierwszej kolejnoœci chcia³bym przeprosiæ za

nieobecnoœæ pana ministra Miko³aja Dowgielewi-
cza, który bierze udzia³ w dzisiejszym szczycie Ra-
dy Europejskiej w Brukseli. Z tego powodu za-
szczyt przedstawienia Wysokiej Izbie sprawozda-
nia przypad³ mojej osobie.

Przedk³adany dziœ Wysokiej Izbie dokument
odzwierciedla przebieg prac Unii Europejskiej
w drugim pó³roczu 2008 r., gdy przewodnictwo
w Radzie sprawowa³a Republika Francuska. Od-
zwierciedla tak¿e aktywnoœæ naszego kraju w tych
pracach. Tradycyjnie tego typu dokument obe-
jmuje nastêpuj¹ce zagadnienia: analizê oczeki-
wañ Rzeczypospolitej Polskiej wobec prezydencji,
analizê najistotniejszych zagadnieñ, które by³y
szczególnie istotne z polskiego punktu widzenia,
informacjê na temat kierunków i stopnia wyko-
rzystania funduszy z bud¿etu wspólnotowego
oraz przep³ywów finansowych miêdzy Polsk¹
a Uni¹ Europejsk¹, informacjê odnosz¹c¹ siê do
poszczególnych posiedzeñ Rady Unii Europej-
skiej i Rady Europejskiej ze wskazaniem tematów
ich obrad oraz przyjmowanych dokumentów –
w tym zakresie rz¹d oczywiœcie kieruje siê opinia-
mi wyra¿anymi przez Wysok¹ Izbê na temat pro-
jektów aktów prawnych i dyskusjami na ten te-
mat – informacjê o wdra¿aniu prawa europejskie-
go do krajowego porz¹dku prawnego, jak równie¿
o realizacji przez rz¹d obowi¹zków wynikaj¹cych
z ustawy o wspó³pracy rz¹du z Sejmem i Senatem.
Z uwagi na ograniczenia czasowe nie bêdê w sta-
nie omówiæ wszystkich zagadnieñ zamieszczo-
nych w tym dokumencie. Skoncentrujê siê jedy-
nie na tych aspektach, które z punktu widzenia
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wspó³kierowanego przeze mnie urzêdu s¹ szcze-
gólnie istotne.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Prezydencja francuska przypad³a na doœæ

trudny moment w rozwoju Unii Europejskiej. Na-
znaczony by³ on z jednej strony zahamowaniem
procesu ratyfikacji Traktatu z Lizbony, a z drugiej
powa¿nymi trudnoœciami gospodarczymi, z któ-
rymi wci¹¿ borykaj¹ siê europejskie gospodarki.
Republika Francuska nakreœli³a Unii bardzo roz-
budowany plan prac, do którego realizacji kon-
sekwentnie d¹¿y³a przez szeœæ miesiêcy sprawo-
wania swojego przewodnictwa w Radzie. Polska
aktywnie uczestniczy³a w realizacji tych planów,
d¹¿¹c do jak najpe³niejszego zagwarantowania
ochrony interesów naszego kraju.

Dla prezydencji francuskiej kluczowe by³y na-
stêpuj¹ce wyzwania: ratyfikacja Traktatu z Lizbo-
ny, w szczególnoœci sprostanie wyzwaniu, jakim
by³o odrzucenie traktatu przez spo³eczeñstwo Ir-
landii; polityka migracyjna, poprzez któr¹ Fran-
cja d¹¿y³a miêdzy innymi do harmonizacji wspól-
nego systemu azylowego i regulacji dotycz¹cych
migracji legalnej i nielegalnej, czego wyrazem
mia³ siê staæ Europejski Pakt na rzecz Migracji
i Azylu; przyjêcie pakietu energetyczno-klimaty-
cznego; osi¹gniêcie porozumienia politycznego
w sprawie aktów prawnych tworz¹cych tak zwany
trzeci pakiet liberalizacyjny dla rynku gazu ziem-
nego i energii elektrycznej oraz kwestia bezpie-
czeñstwa energetycznego Unii Europejskiej. Re-
publika Francuska skoncentrowa³a siê tak¿e na
aspektach zwi¹zanych ze Wspóln¹ Polityk¹ Roln¹
i jej dalsz¹ przysz³oœci¹, rozwojem Europejskiej
Polityki Bezpieczeñstwa i Obrony, aktualizacj¹
Europejskiej Strategii Bezpieczeñstwa oraz uzu-
pe³nieniem jej o nowe wyzwania i wzbogacenie po-
przez uwzglêdnienie takich zagadnieñ, jak
wspó³praca operacyjna Unia–NATO. Ostatnia
kwestia to uruchomienie nowej inicjatywy, na-
zwanej „Procesem barceloñskim – Uni¹ dla Œród-
ziemnomorza”.

Nie wszystkie spoœród wymienionych zaga-
dnieñ by³y przedmiotem szerokiej debaty publicz-
nej. Nie oznacza to bynajmniej, ¿e wydarzenia
z nimi zwi¹zane nie maj¹ kluczowego znaczenia
dla integracji gospodarczej. Pozwolê sobie skróto-
wo odnieœæ siê do ka¿dego z tych zagadnieñ.

Kwestia pierwsza to prace implementacyjne
nad Traktatem z Lizbony. Jednym z najwa¿niej-
szych zagadnieñ, z którymi zmierzy³a siê prezy-
dencja, by³a kwestia implementacji Traktatu
z Lizbony. Podczas posiedzenia Rady Europej-
skiej w dniach 15–16 paŸdziernika 2008 r. przyjê-
to do wiadomoœci analizê wyników referendum
z 12 czerwca z Irlandii, która zosta³a przedstawio-
na przez premiera Irlandii Briana Cowena. Pre-
mier potwierdzi³, ¿e zamiarem rz¹du irlandzkiego

by³o zakoñczenie wewnêtrznej debaty do koñca li-
stopada 2008 r., i zapowiedzia³ przedstawienie
konkretnych propozycji rozwi¹zañ w sprawie
przysz³oœci traktatu podczas grudniowego posie-
dzenia Rady Europejskiej. Podczas tego posiedze-
nia szefowie pañstw i rz¹dów zaakceptowali tak
zwan¹ mapê drogow¹ dotycz¹c¹ kontynuowania
procesu ratyfikacji Traktatu z Lizbony. Przyjêty
kompromis, maj¹c przede wszystkim na uwadze
jak najszybsze wejœcie w ¿ycie tego traktatu, za-
k³ada wyjœcie naprzeciw oczekiwaniom spo³e-
czeñstwa Irlandii, wyra¿onym podczas kampanii
wyborczej w czerwcu 2008 r. To s¹ przede wszyst-
kim takie zagadnienia, jak sk³ad Komisji Europej-
skiej, polityka podatkowa, kwestie dotycz¹ce
spraw rodziny, spraw spo³ecznych, a tak¿e wspól-
nej polityki zagranicznej i obrony, g³ównie w kon-
tekœcie tradycyjnej irlandzkiej neutralnoœci. Rz¹d
polski pozytywnie ocenia zaanga¿owanie prezy-
dencji francuskiej na rzecz reformy traktatowej.
Zawarty kompromis jest w du¿ym stopniu efek-
tem negocjacji, bardzo intensywnych negocjacji
pomiêdzy prezydencj¹ francusk¹ a stron¹ irlan-
dzk¹. W ocenie rz¹du zaproponowana mapa dro-
gowa daje du¿¹ szansê wejœcia w ¿ycie Traktatu
z Lizbony do koñca 2009 r.

Procedura ratyfikacji zakoñczy³a siê w dwu-
dziestu trzech pañstwach cz³onkowskich,
w dwóch pañstwach zakoñczy³ siê parlamentarny
etap procedury ratyfikacyjnej, z tym ¿e g³owy pañ-
stw nie podpisa³y jeszcze aktów ratyfikacyjnych,
s¹ to Niemcy i Polska. Pozosta³e dwa pañstwa to
Czechy, gdzie w dalszym ci¹gu trwa etap parla-
mentarny procedury ratyfikacyjnej, pozosta³a je-
szcze ratyfikacja przez izbê wy¿sz¹, oraz oczywi-
œcie Irlandia.

Kolejna kwestia to kryzys finansowy. Koniecz-
noœæ zmierzenia siê przez prezydencjê z kryzy-
sem finansowym stanowi³a dla niej wyzwanie
nag³e i nieprzewidywalne. Rzeczpospolita Polska
z zadowoleniem odnotowa³a dialog prowadzony
wewn¹trz Unii i na forach miêdzynarodowych
w celu wypracowania wspólnego stanowiska
i podejmowania niezbêdnych dzia³añ na rzecz
z³agodzenia skutków kryzysu, g³ównie na ryn-
kach finansowych. Republika Francuska zaini-
cjowa³a w tej mierze wiele dzia³añ w ramach Unii
oraz w skali miêdzynarodowej. Na przyk³ad
w konkluzjach posiedzenia Rady Ecofin z dnia
7 paŸdziernika okreœlono nastêpuj¹ce wspólne
zasady dzia³ania: przede wszystkim interwencje
powinny byæ podejmowane we w³aœciwym cza-
sie, a wsparcie powinno mieæ charakter tymcza-
sowy, ponadto nale¿y chroniæ interesy podatni-
ków i uwzglêdniaæ wspó³zale¿noœæ gospodarek
poszczególnych pañstw.

W dniu 12 paŸdziernika 2008 r. odby³ siê szczyt
pañstw strefy euro, na którym przyjêto Deklara-
cjê w sprawie wspólnego europejskiego planu
dzia³ania pañstw strefy euro, tak zwan¹ deklara-

29. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2009 r.
Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej

136 w okresie lipiec – grudzieñ 2008 roku (podczas Prezydencji francuskiej)

(podsekretarz stanu M. Szpunar)



cjê parysk¹. Zosta³a ona nastêpnie zatwierdzona
przez Radê Europejsk¹ na posiedzeniu w dniach
15–16 paŸdziernika 2008 r. W deklaracji potwier-
dzono zobowi¹zania na rzecz wspólnego dzia³ania
w sposób zdecydowany i kompleksowy w celu
przywrócenia zaufania do systemu finansowego
i zapewnienia jego w³aœciwego funkcjonowania.

W dniu 26 listopada 2008 r. Komisja Europej-
ska przedstawi³a plan naprawy gospodarczej
przygotowany w celu przeciwdzia³ania skutkom
kryzysu finansowego i gospodarczego w Unii Eu-
ropejskiej. Plan ten obejmuje dwie podstawowe
grupy dzia³añ, które maj¹ s³u¿yæ o¿ywieniu
i utrzymaniu wzrostu gospodarczego. Po pier-
wsze, chodzi o impuls fiskalny. W swoim planie
Komisja zak³ada, ¿e po¿¹dany impuls fiskalny po-
winien wynieœæ ³¹cznie oko³o 200 miliardów euro,
co stanowi oko³o 1,5% PKB ca³ej Unii Europej-
skiej. Po drugie, dzia³ania s³u¿¹ce poprawie kon-
kurencyjnoœci i zatrudnienia w gospodarce
zwi¹zane z realizacj¹ odnowionej Strategii Liz-
boñskiej. Jest to odwo³anie do strategii ju¿ dawno
przyjêtej, a z punktu widzenia naszego kraju nie-
zwykle istotnej. Europejski Plan Naprawy Gospo-
darczej zosta³ przyjêty przez Radê Europejsk¹
podczas posiedzenia w grudniu 2008 r.

W zwi¹zku z implementacj¹ Europejskiego Pla-
nu Naprawy Gospodarczej Komisja Europejska
zaproponowa³a 5 miliardów euro na finansowa-
nie usprawnienia mostów energetycznych oraz
na szerokopasmowy dostêp do internetu na ob-
szarach wiejskich. Ponadto Komisja zaprezento-
wa³a listê projektów inwestycji w energetyce,
wœród których znalaz³y siê miêdzy innymi inwe-
stycje w zakresie tak zwanych interkonektorów
energetycznych, projektów CSS oraz elektrowni
wiatrowych. Ostateczny kszta³t tych inicjatyw bê-
dzie w du¿ym stopniu zale¿a³ od trwaj¹cego obec-
nie, to jest dzisiaj i jutro, szczytu w Brukseli.

Zdaniem rz¹du, na szczególn¹ uwagê zas³ugu-
je stanowisko Komisji Europejskiej co do metod
zwalczania skutków kryzysu. Komisja przygoto-
wa³a dwa komunikaty. Jeden dotyczy pomocy
pañstwa, drugi – systemu finansowego. Wa¿ne, ¿e
Komisja uznaje, ¿e jednolity rynek europejski po-
winien byæ kluczow¹ platform¹ odnowy gospo-
darczej Unii. Z tego punktu widzenia Unia powin-
na postrzegaæ rynek wewnêtrzny jako narzêdzie
pobudzania rozwoju gospodarczego, a przez to
tworzenia nowych miejsc pracy. W obu komuni-
katach Komisja sprzeciwia siê protekcjonizmowi
i renacjonalizacji polityki gospodarczej, co zdaj¹
siê sugerowaæ niektóre pañstwa cz³onkowskie.

Trzecia kwestia to pakiet klimatyczno-energe-
tyczny. Jednym z najtrudniejszych aspektów pre-
zydencji francuskiej, a jednoczeœnie niekwestio-
nowanym sukcesem Polski, by³o wypracowanie
porozumienia w sprawie pakietu klimatyczno-

-energetycznego. W marcu 2007 r. Rada Europej-
ska jednomyœlnie okreœli³a cele dotycz¹ce reduk-
cji emisji gazów cieplarnianych w horyzoncie cza-
sowym 2020 r., pozostawiaj¹c jednak nieroz-
strzygniêt¹ kwestiê zobowi¹zañ poszczególnych
pañstw cz³onkowskich. Tocz¹ce siê negocjacje
opiera³y siê na propozycji Komisji dotycz¹cej po-
dzia³u zobowi¹zañ pomiêdzy pañstwa cz³onkow-
skie oraz zasad handlu emisjami, z³o¿onej zgod-
nie z podstaw¹ prawn¹ przewiduj¹c¹ g³osowanie
wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹. Prze³omowym mo-
mentem negocjacji sta³ siê szczyt Rady Europej-
skiej w dniach 15–16 paŸdziernika 2008 r., czyli
ju¿ w czasie prezydencji francuskiej. To wtedy
zbudowana przez Polskê koalicja dziewiêciu pañ-
stw z Europy Œrodkowej – oprócz nas by³y to Wê-
gry, Czechy, S³owacja, Litwa, £otwa, Estonia,
Bu³garia i Rumunia – doprowadzi³a do ustalenia,
zgodnie z którym ostateczne decyzje w kwestii pa-
kietu klimatycznego podj¹æ mia³a Rada Europej-
ska proceduj¹ca w oparciu o zasadê jednomyœ-
lnoœci.

Zmiana sposobu podejmowania decyzji w tej
sprawie umo¿liwi³a realizacjê najwa¿niejszych
postulatów Polski i osi¹gniêcie kompromisu pod-
czas posiedzenia Rady Europejskiej w grudniu
2008 r. Rz¹dowi uda³o siê w szczególnoœci dopro-
wadziæ do zasadniczej przebudowy mechanizmu
handlu emisjami. Kompromis zak³ada tak¿e
wprowadzenie zapisów tak zwanej klauzuli rewi-
zyjnej, daj¹cej w 2018 r. mo¿liwoœæ modyfikacji
i ewentualnego przed³u¿enia uzyskanych deroga-
cji poza 2020 r. Ponadto Polska dostanie wiêcej
uprawnieñ do emisji CO2 ni¿ wynosz¹ prognozo-
wane emisje polskiego przemys³u i energetyki.
Z nadwy¿ek tych uprawnieñ powstanie Fundusz
Solidarnoœci, którego ³¹czna wysokoœæ, w przy-
padku Polski, powinna wynieœæ oko³o 60 miliar-
dów w latach 2013–2020.

Polska przyczyni³a siê tak¿e w szczególny spo-
sób do postawienia na forum Unii kwestii uregu-
lowania rynku uprawnieñ do emisji. W handlu
emisjami bêd¹ funkcjonowa³y mechanizmy, któ-
re zabezpiecz¹ przed gwa³townymi skokami cen
oraz zaburzeniami na rynku uprawnieñ. Pañstwa
cz³onkowskie uzyskaj¹ tak¿e swobodê co do wy-
boru roku bazowego dla rozdzia³u uprawnieñ do
emisji. Komisja Europejska na samym pocz¹tku
proponowa³a, by by³y to emisje z 2005 r., Rada
Europejska na grudniowym posiedzeniu zdecy-
dowa³a jednak, ¿e punktem wyjœcia bêd¹ albo
emisje z 2005 r., albo œrednie emisje z lat
2005–2007, w zale¿noœci od tego, co bêdzie dla
danego kraju cz³onkowskiego korzystniejsze. Ta
druga mo¿liwoœæ z pewnoœci¹ bêdzie korzystniej-
sza dla Polski.

Rzeczpospolita Polska otrzyma³a równie¿ mo¿-
liwoœæ zwiêkszenia emisji w sektorach, które nie
by³y objête handlem emisjami, o 14% do 2020 r.
A s¹ to takie sektory jak budownictwo, transport
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i rolnictwo. Jeœli tego limitu nie wykorzystamy, to
nadwy¿ki bêdziemy mogli sprzedawaæ innym
pañstwom cz³onkowskim.

W odniesieniu do przemys³ów energoch³on-
nych zdecydowano, ¿e uprawnienia do emisji bê-
d¹ rozdzielane nieodp³atnie, i to w doœæ szerokim
zakresie. Ten mechanizm powinien ograniczaæ
ryzyko przenoszenia produkcji poza kraje cz³on-
kowskie Unii Europejskiej, chroni¹c tym samym
miejsca pracy na obszarze Unii Europejskiej.

Czwarta kwestia to trzeci pakiet liberalizacyj-
ny. Rzeczpospolita Polska z zadowoleniem odno-
towa³a przyjêcie porozumienia politycznego w od-
niesieniu do trzeciego pakietu liberalizuj¹cego
dla rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej.
Pakiet rozwi¹zañ prawnych w tym zakresie by³
nastêpstwem decyzji podjêtych przez pañstwa
cz³onkowskie podczas marcowego posiedzenia
Rady Europejskiej w 2007 r. Wypracowany
kszta³t przepisów dotycz¹cych zasad stratyfikacji
operatorów systemów przesy³owych z pañstw
trzecich jest dla Polski satysfakcjonuj¹cy. W ra-
mach przyjêtego rozwi¹zania krajowy organ regu-
lacyjny podejmie ostateczn¹ decyzjê o przyznaniu
certyfikatu podmiotom z pañstw trzecich, apliku-
j¹cym o status operatora na terytorium jednego
z pañstw cz³onkowskich. W opinii rz¹du takie
brzmienie klauzuli zmniejsza niebezpieczeñstwo
wrogich przejêæ firm europejskich przez podmioty
spoza Unii Europejskiej.

Rzeczpospolita Polska z satysfakcj¹ odnotowa-
³a tak¿e wprowadzenie do projektów dyrektyw
w sprawie rynku energii elektrycznej i gazu ziem-
nego tak zwanych klauzul równych warunków
dzia³ania. Klauzule takie umo¿liwiaj¹ pañstwom
cz³onkowskim wprowadzenie regulacji w odnie-
sieniu do wydzielonych w³asnoœciowo operatorów
sieci przemys³owych. S¹ oni bowiem nara¿eni na
negatywne skutki zwi¹zane z wykorzystywaniem
przewagi rynkowej przez przedsiêbiorstwa z in-
nych pañstw cz³onkowskich zintegrowane piono-
wo, czyli takie, które zajmuj¹ siê i wytwarzaniem,
i przesy³em.

Kolejna kwestia nieco powi¹zana z tym pakie-
tem liberalizacyjnym to kwestia bezpieczeñstwa
dostaw. Prezydencja francuska jednym z wio-
d¹cych zagadnieñ uczyni³a kwestiê bezpieczeñ-
stwa energetycznego Unii Europejskiej. Rzeczpo-
spolita Polska z zadowoleniem przyjê³a propozy-
cje rozwi¹zañ wzmacniaj¹cych trzeci filar euro-
pejskiej polityki energetycznej, nazwany bezpie-
czeñstwem dostaw energii. W tym kontekœcie na-
le¿y podkreœliæ, ¿e w ramach opublikowanego
przez Komisjê w listopadzie 2008 r. Drugiego
Strategicznego Przegl¹du Energetycznego,
w skrócie SER II, du¿y nacisk po³o¿ony jest na
rozbudowê infrastruktury gwarantuj¹cej dywer-
syfikacjê Ÿróde³ surowców i tras ich przesy³u do

Unii Europejskiej oraz tworzenie sieci energetycz-
nych po³¹czeñ miêdzysystemowych w Europie
Œrodkowej i Wschodniej. Jest to zgodne z postula-
tami Polski. Ponadto pakiet dokumentów w ra-
mach tego SER II przewiduje opracowanie skute-
cznych instrumentów finansowania prioryteto-
wych projektów infrastrukturalnych w ramach
miêdzy innymi transeuropejskich sieci energety-
cznych. Projekt rozwi¹zañ w tym zakresie ma po-
s³u¿yæ pañstwom cz³onkowskim do wypracowa-
nia planu dzia³ania w ramach polityki bezpie-
czeñstwa dostaw energii po 2010 r. Zgodnie
z oczekiwaniami Polski prezydencja francuska
wraz z Komisj¹ Europejsk¹ po³o¿y³y du¿y nacisk,
by w nastêpstwie SER II zagwarantowaæ przyjêcie
rozwi¹zañ prawnych zwiêkszaj¹cych skutecz-
noœæ mechanizmów reakcji Unii Europejskiej
w sytuacjach kryzysu energetycznego. Dla Polski
wa¿ne jest to, ¿e w ramach wzmacniania bezpie-
czeñstwa dostaw energii prezydencja francuska
podkreœli³a wagê realizacji zasady mówienia przez
Uniê jednym g³osem w kwestiach energetycznych
na arenie miêdzynarodowej. W opinii rz¹du pro-
pozycje przedstawione w ramach SER II stanowi¹
dobr¹ podstawê do budowy zewnêtrznej polityki
energetycznej Unii Europejskiej.

Kolejna kwestia to polityka migracyjna. Rzecz-
pospolita Polska z zadowoleniem powita³a osi¹g-
niêcia prezydencji w zakresie polityki migracyjnej
Unii Europejskiej. Rz¹d z uznaniem odnotowa³
przyjêcie przez Radê Europejsk¹ Europejskiego
Paktu na rzecz Migracji i Azylu. Rz¹d traktuje ten
dokument jako istotny wk³ad na rzecz przysz³ej
spójnej i zintegrowanej polityki imigracyjnej i azy-
lowej, której istotnym elementem bêdzie, zapo-
wiedziane równie¿ w Polsce, utworzenie Europej-
skiego Urzêdu Wsparcia do spraw Polityki Azylo-
wej. Europejski Pakt na rzecz Migracji i Azylu do-
cenia wagê zagadnienia legalnej imigracji, oczy-
wiœcie z zachowaniem priorytetu zatrudniania
pracowników z krajów Unii przed cudzoziemcami
z pañstw trzecich. Podkreœla tak¿e wagê wysi³ków
na rzecz zwalczania nielegalnej imigracji i prakty-
cznych dzia³añ na rzecz powrotów emigrantów do
swoich pañstw.

W tym kontekœcie niezwykle wa¿na kwestia to
wymiar wschodni Europejskiej Polityki S¹sie-
dztwa. Sukcesem Rzeczypospolitej podczas pre-
zydencji francuskiej w zakresie Europejskiej
Polityki S¹siedztwa jest wyra¿enie przez szefów
pañstw i rz¹dów na grudniowym posiedzeniu
Rady Europejskiej akceptacji dla komunikatu
Komisji poœwiêconego inicjatywie Partnerstwa
Wschodniego. Komunikat ten zosta³ opubliko-
wany 3 grudnia 2008 r. Dokument ten stanowi
realizacjê postulatu Rzeczypospolitej Polskiej
dotycz¹cego wzmocnienia wymiaru wschodnie-
go Europejskiej Polityki S¹siedztwa na bazie
polsko-szweckiego projektu Partnerstwa
Wschodniego, przedstawionego pañstwom
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cz³onkowskim jeszcze w trakcie prezydencji s³o-
weñskiej. Na najbli¿szym, czyli na dzisiejszym,
szczycie Rady Europejskiej ma zostaæ przyjêta
deklaracja w sprawie Partnerstwa Wschodniego
i wyra¿amy nadziejê, ¿e spe³nione zostan¹
w tym zakresie oczekiwania Polski, jako
wspó³incjatora tego projektu.

Unia dla Œródziemnomorza. Priorytetem prezy-
dencji francuskiej by³o uruchomienie nowej ini-
cjatywy, nazwanej „Proces barceloñski – Unia dla
Œródziemnomorza”. 13 lipca 2008 r. na szczycie
g³ów pañstw i szefów rz¹dów Unii Europejskiej
oraz basenu Morza Œródziemnego w Pary¿u Fran-
cji uda³o siê ten cel osi¹gn¹æ. Ustanowiono nowe
formy wspó³pracy regionalnej, nazwane „Proces
barceloñski – Unia dla Œródziemnomorza”.

Rzeczpospolita Polska pozytywnie ocenia tê
inicjatywê. Mamy nadziejê, ¿e jej realizacja bêdzie
opieraæ siê na dotychczasowym dorobku procesu
barceloñskiego i przyczyni siê do zwiêkszenia
efektywnoœci i umocnienia relacji Unii z pañstwa-
mi basenu Morza Œródziemnego.

Wspólna Polityka Rolna. W opinii Polski pó³ro-
czny okres aktywnoœci prezydencji francuskiej
stanowi wa¿ny etap dyskusji nad przysz³oœci¹ po-
lityki rolnej Unii Europejskiej. Podejmowane
przez prezydencjê inicjatywy by³y zwi¹zane
przede wszystkim z zakoñczeniem reform Wspól-
nej Polityki Rolnej, których kierunek zosta³ zary-
sowany w 2003 r. Dotyczy³y tak¿e okreœlenia no-
wych wyzwañ i zadañ stawianych polityce rolnej
przez czynniki o charakterze globalnym, takie jak
liberalizacja handlu, klimat, œrodowisko, a tak¿e
o charakterze spo³ecznym, miêdzy innym oczeki-
wania co do jakoœci, bezpieczeñstwa i stabilizacji
dostaw produktów.

Rzeczpospolita z zadowoleniem przyjmuje
osi¹gniête porozumienie polityczne w sprawie
oceny funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej,
to jest tak zwany przegl¹d halth check. W szcze-
gólnoœci nale¿y zwróciæ uwagê na podjêcie proble-
matyki dysproporcji w finansowych mo¿liwo-
œciach realizacji nowych wyzwañ przez nowe pañ-
stwa cz³onkowskie. Z porozumienia tego wynika
koniecznoœæ poszukiwania takiego rozwoju syste-
mu p³atnoœci bezpoœrednich, który uwzglê-
dnia³by ró¿nicê w poziomach wsparcia bezpoœre-
dniego w ramach Unii Europejskiej. W opinii
rz¹du ten przegl¹d stanowi dobr¹ podstawê dal-
szych prac nad kierunkiem rozwoju wspólnego
europejskiego modelu rolnictwa.

Rzeczpospolita Polska z zadowoleniem odnoto-
wa³a tak¿e ostateczn¹ zgodê Rady na powi¹zanie
tempa wdra¿ania wymogów systemu zgodnoœci
w nowych pañstwach cz³onkowskich z systemem
wsparcia bezpoœredniego uzyskiwanego przez
rolników. Równie istotne z politycznego punktu
widzenia wydaje siê potraktowanie wra¿liwego

dla Polski sektora owoców miêkkich w analogicz-
ny sposób do pozosta³ych sektorów.

Z ubolewaniem Rzeczpospolita Polska przyjê³a
jednak brak mo¿liwoœci jednomyœlnego przyjêcia
przez Radê konkluzji w sprawie przysz³oœci
Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013. W opinii
rz¹du zabrak³o woli politycznej wœród kilku pañ-
stw cz³onkowskich. Czas poœwiêcony przez prezy-
dencjê francusk¹ na uzgodnienie tego projektu
okaza³ siê niewystarczaj¹cy.

Wzmocnienie Europejskiej Polityki Bezpie-
czeñstwa i Obrony. Jednym z g³ównych prioryte-
tów prezydencji francuskiej by³ rozwój europej-
skiej polityki bezpieczeñstwa i obrony. Chodzi³o
przede wszystkim o zwiêkszenie zdolnoœci Unii
Europejskiej do interweniowania poza jej grani-
cami. Nale¿y zwróciæ uwagê na dzia³ania maj¹ce
na celu umocnienie pozycji Europejskiej Agencji
Obrony oraz przegl¹d tak zwanego mechanizmu
„Atena”. Polska z zadowoleniem powita³a wyniki
posiedzenia Rady Europejskiej, które odby³o siê
w grudniu 2008 r., jeœli chodzi o zapisy deklaracji
w sprawie wzmocnienia unijnych zdolnoœci rea-
gowania kryzysowego. Zapisy te id¹ w po¿¹danym
przez rz¹d kierunku i uwzglêdniaj¹ szereg zg³o-
szonych przez Polskê zastrze¿eñ do pierwotnych
propozycji, zw³aszcza w odniesieniu do poziomu
ambicji operacyjnych Unii Europejskiej.

Francuska inicjatywa aktualizacji Europej-
skiej Strategii Bezpieczeñstwa. Na pocz¹tku
swojej prezydencji Francja zapowiedzia³a aktua-
lizacjê Europejskiej Strategii Bezpieczeñstwa,
przyjêtej w 2003 r. Zaproponowa³a uzupe³nienie
strategii o rozwi¹zania dotycz¹ce nowych wy-
zwañ, na przyk³ad zagro¿enia rakietami balisty-
cznymi, bezpieczeñstwa energetycznego i niele-
galnego handlu broni¹, i wzbogacenie jej poprzez
uwzglêdnienie takich czynników, jak wspó³pra-
ca operacyjna Unia–NATO. Celem prezydencji
by³o doprowadzanie do przyjêcia nowej Europej-
skiej Strategii Bezpieczeñstwa przez Radê Euro-
pejsk¹ w grudniu 2008 r. Cel ten nie zosta³ je-
dnak osi¹gniêty. Jedynym przyjêtym w tej spra-
wie dokumentem by³ raport sekretarza general-
nego, wysokiego przedstawiciela do spraw
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa
Javiera Solany na temat Europejskiej Strategii
Bezpieczeñstwa. Raport ten podkreœla ambicjê
Unii jako aktora globalnego.

W ocenie rz¹du dokument ten stanowi dobr¹
podstawê dalszego rozwoju wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeñstwa. Raport Solany
zawiera szereg postulowanych przez Polskê od-
niesieñ, w tym przede wszystkim do potrzeby
wspó³pracy i koordynacji dzia³añ pomiêdzy
Uni¹ a NATO oraz do zapewnienia bezpieczeñ-
stwa energetycznego. Dokument ten podkreœla
równie¿ koniecznoœæ budowania strategii dla
krajów le¿¹cych na wschód od granic Unii i za-
wiera bezpoœrednie odniesienie do utworzonego
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z polsko-szweckiej inicjatywy Partnerstwa
Wschodniego.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Koñcz¹c swoje
wyst¹pienie, pozwolê sobie zg³osiæ kilka uwag
podsumowuj¹cych. Rozwój sytuacji na œwiecie,
w szczególnoœci narastanie kryzysu finansowo-
-gospodarczego czy konflikt w Gruzji, zmieni³ nie-
co plany prezydencji francuskiej. Rozwój sytuacji
wymóg³ potrzebê zaanga¿owania si³ w sprawy,
które nie zosta³y wczeœniej zaplanowane. Bez-
sprzecznie najwiêkszym sukcesem w trakcie pre-
zydencji francuskiej by³o osi¹gniêcie porozumie-
nia w sprawie pakietu klimatyczno-energetyczne-
go. Wypracowane rozwi¹zanie uwzglêdnia specy-
ficzn¹ sytuacjê naszego kraju, którego energetyka
w du¿ym stopniu oparta jest na wêglu. Nale¿y pa-
miêtaæ, ¿e wyjœciowa propozycja Komisji Europej-
skiej by³a niezwykle daleka od polskich oczeki-
wañ. Dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu polskie-
go rz¹du uda³o siê osi¹gn¹æ ten kompromis satys-
fakcjonuj¹cy dla Polski. Osi¹gniêcia prezydencji
w zakresie trzeciego pakietu liberalizacyjnego
oraz bezpieczeñstwa dostaw energii stanowi¹
zdaniem rz¹du dobr¹ podstawê dalszych prac
w tym zakresie.

Oceniaj¹c ca³oœciowo prezydencjê, nale¿y uw-
zglêdniæ zarówno dzia³ania w odniesieniu do zapla-
nowanych przez Francjê inicjatyw, jak i reagowanie
na bie¿¹c¹ sytuacjê polityczn¹ i gospodarcz¹. Mo¿-
na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e przewodnictwo
Francji w Radzie Unii Europejskiej z jednej strony
potwierdzi³o sprawnoœæ administracji francuskiej,
a z drugiej pokaza³o jej g³êbokie zaanga¿owanie
w sprawy europejskie i postrzeganie Unii jako istot-
nego gracza na arenie miêdzynarodowej.

Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e Polska skutecznie wy-
korzysta³a mo¿liwoœci, jakie wynika³y z podejmo-
wanych przez prezydencjê francusk¹ inicjatyw,
i tym samym nie mam w¹tpliwoœci, ¿e Polska po-
twierdzi³a swoj¹ siln¹ pozycjê w Unii Europej-
skiej. Dziêkujê pañstwu za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Teraz senatorowie mog¹ zadawaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê pytania.
Ja mo¿e pozwolê sobie zadaæ panu ministrowi

pierwsze pytanie.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Ministrze, mnie chodzi o pakiet liberali-
zacyjny. Muszê powiedzieæ, ¿e to jest sprawa,
która mnie w gruncie rzeczy bardzo interesowa-
³a, ale nie do koñca zrozumia³em, czy ten pakiet

problem, który jest problemem niezwykle wa¿-
nym, rozwi¹za³, ruszy³ w jakikolwiek sposób,
czy nie. Otó¿ chodzi mi o kwestiê sieci przesy³o-
wych. W sierpniu po prostu cudem, dziêki jakie-
muœ niezwyk³emu zaanga¿owaniu uda³o nam
siê unikn¹æ katastrofy. Przechodzimy w ogrom-
nej mierze, szczególnie Niemcy, na elektrownie
wiatrowe, a w Meklemburgii wiatr zacz¹³ wiaæ
z prêdkoœci¹ 100 km/h i w ten sposób do Polski
dotar³o nagle o 25% wiêcej mocy ni¿ normalnie.
Niemcy nie maj¹ mo¿liwoœci przes³ania z tere-
nów wschodnich energii elektrycznej do Nie-
miec Zachodnich, wobec tego ta ca³a energia zo-
sta³a skierowana do Polski i odbywa³o siê prze-
sy³anie tego, nie wiem, przez Gdañski, Bia³y-
stok… W koñcu przez Czechos³owacjê ta ener-
gia dotar³a do Bawarii, ale przy okazji ca³y nasz
Œl¹sk móg³ wylecieæ w powietrze.

W zwi¹zku z tym powstaje pytanie, czy podjête
zosta³y jakieœ dzia³ania koordynacyjne, które by
temu zapobieg³y. W przeciwnym wypadku czeka
nas budowanie seperatora kosztem jakichœ co naj-
mniej 200 milionów euro; tak jest na przyk³ad ze
Szwecj¹. To jest dla nas bardzo powa¿ny problem,
bo to za chwilê mo¿e po prostu eksplodowaæ. Czy
Niemcy zamierzaj¹ mo¿e budowaæ jakieœ linie
przesy³owe do RFN? Czy zbudujemy tutaj w³aœnie
centrum koordynacyjne, jak by³o w czasach
RWPG, gdy Polska by³a koordynatorem sieci prze-
sy³owych na terenie by³ych krajów RWPG. Jak to
w ogóle konkretnie wygl¹da, co w tej sprawie jest
robione i czy ma byæ coœ robione? Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Maciej Szpunar:

Nie wiem, czy teraz odpowiadaæ, czy…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski:Pro-

szê bardzo.)
Dziêkujê, Panie Marsza³ku, za pytanie.
Oczywiœcie, jeœli chodzi o pakiet liberalizacyj-

ny, to nie odnosi siê on wprost do kwestii elektro-
wni wiatrowych. One raczej koncentruj¹ siê...

(Senator Zbigniew Romaszewski: Przede wszy-
stkim chodzi tutaj o linie przesy³owe. Jak oni so-
bie tê energiê zrobi¹… Chodzi o to, ¿eby nie ³ado-
wali nam nagle… nie zmieniali wszystkich para-
metrów.)

Z tego, co ja wiem, nie ma to bezpoœredniego
odniesienia do elektrowni wiatrowych. One w tej
chwili koncentruj¹ siê przede wszystkim na kwe-
stii przesy³u gazu, g³ównie w kontekœcie niedaw-
nego kryzysu.

Ale trzeba jeszcze pamiêtaæ, ¿e te dwie propozy-
cje, czyli trzeci pakiet liberalizacyjny i kwestia do-
tycz¹ca bezpieczeñstwa dostaw, s¹ w tej chwili je-
szcze w sferze projektów. Tak ¿e Rada Europejska
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da do tego impuls i to bêdzie musia³o byæ prze³o-
¿one na konkretne ustawodawstwo.

Panie Marsza³ku, odpowiem na piœmie, gdy do-
wiem siê, czy s¹ planowane szczególne regulacje
w zakresie energii elektrycznej…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Przede wszy-
stkim w zakresie linii przesy³owych. Bardzo pro-
szê.)

W tym zakresie skontaktowa³bym siê z Mini-
sterstwem Œrodowiska. Przygotujemy odpowiedŸ
na piœmie.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Chyba i Mini-
sterstwo Gospodarki musia³oby siê…)

I Ministerstwo Gospodarki.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dobrzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, niew¹tpliwie realizacja budo-

wy Gazoci¹gu Pó³nocnego przez stronê rosyjsk¹
i niemieck¹ jest prób¹ wy³¹czenia czêœci pañstw
Europy Œrodkowo-Wschodniej, w tym oczywiœcie
Polski, a mo¿e nawet przede wszystkim Polski,
z g³ównych sieci przesy³owych na zachód Europy.
Ta inwestycja by³a wielokrotnie krytykowana
przez polskich polityków, w tym premiera i prezy-
denta, w ró¿nych gremiach Unii Europejskiej.
Jak wiemy, dominuj¹ce pañstwa w Unii nie rea-
gowa³y na nasze monity, a wrêcz przeciwnie, pod-
kreœla³y potrzebê budowy takiej instalacji.

Jak pan ocenia dzia³ania prezydencji francus-
kiej w tak wa¿nej sprawie, jak wspólna polityka
energetyczna Unii Europejskiej, w kontekœcie bu-
dowy Gazoci¹gu Pó³nocnego?

Kolejne pytanie dotyczy wojny rosyjsko-gru-
ziñskiej. Wszyscy pamiêtamy wizytê przedstawi-
cieli Unii Europejskiej, z prezydentem Sarkozym
na czele, w Rosji. Mogliœmy wtedy zauwa¿yæ bez-
radnoœæ i s³aboœæ…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: To by-
³o w Tbilisi.)

…prezydencji francuskiej w konkretnej sytua-
cji kryzysowej. Zachowanie siê prezydenta Sarko-
zy’ego œwiadczy³o o pob³a¿liwoœci Unii Europej-
skiej dla zbrojnych dzia³añ Rosji na terenie nie-
podleg³ego pañstwa gruziñskiego.

Panie Ministrze, jak pan skomentuje opiniê,
¿e Unia Europejska nie sprawdzi³a siê w obronie
wartoœci le¿¹cych u podstaw integracji europej-
skiej, takich jak wolnoœæ, demokracja i solidar-
noœæ?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Maciej Szpunar:

Dziêkujê, Panie Senatorze, za pytania.
Oczywiœcie, oba pytania s¹ niezwykle istotne.

Je¿eli chodzi o pierwsze, dotycz¹ce Nord Stream,
stanowisko Polski, stanowisko rz¹du polskiego
jest w tej kwestii znane. Uwa¿amy, ¿e nie jest to
dobry pomys³ z wielu wzglêdów – oprócz kwestii
politycznych tak¿e z uwagi na kwestie ekologicz-
ne. Ca³y nacisk naszego kraju przede wszystkim
polega na tym, aby zapewniæ odpowiednie dosta-
wy z innych Ÿróde³. Mam tu na myœli projekt ruro-
ci¹gu Nabucco. Tutaj, w kontekœcie dzisiejszego
szczytu, niezwykle wa¿ne jest to, aby w ramach
antykryzysowego recovery plan ta linia przesy³u
zosta³a wymieniona wprost jako linia przesy³u,
która bêdzie…

(Senator Czes³aw Ryszka: Ju¿ potwierdzili, ¿e
nie bêd¹ wspó³finansowaæ.)

Tam s¹ ju¿ bardzo konkretne œrodki, Panie Se-
natorze. To jest 5 miliardów euro. Z tego, co wiem,
wszystko idzie w tym kierunku, aby to potwierdziæ.
To jest, ¿e tak powiem, jedna linia dzia³añ rz¹du.

Druga linia. Staramy siê, aby w ¿aden sposób –
je¿eli oczywiœcie powstanie Gazoci¹g Pó³nocny,
a ta kwestia nie jest jeszcze ca³kowicie przes¹dzo-
na – nie anga¿owaæ w to pieniêdzy europejskich.
Je¿eli on rzeczywiœcie powstanie, to wtedy wa¿ne
bêd¹ owe interkonektory, które umo¿liwi¹ ewen-
tualny przesy³ gazu w drug¹ stronê w sytuacji,
gdy taka potrzeba zaistnieje. Ale to jest kwestia
przysz³oœci, my jeszcze dziœ nie wiemy na sto pro-
cent, jakie bêd¹ losy tego projektu. Rz¹d na ile
mo¿e, na tyle rzeczywiœcie pragnie zadbaæ o to,
aby interesy naszego kraju by³y w tym zakresie
uwzglêdnione.

Senator Jan Dobrzyñski:

Przepraszam, Panie Ministrze. Mnie chodzi
o ocenê prezydencji francuskiej. Oczywiœcie rz¹d
na pewno dba o interesy naszego kraju. Ale chodzi
o to, ¿eby pan oceni³ prezydencjê francusk¹
w kontekœcie wspólnej polityki energetycznej.

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Maciej Szpunar:

Ona bezpoœrednio nie odnosi³a siê do tego w³a-
œnie projektu. Na razie ten w³aœnie projekt nie jest
objêty wspóln¹ polityk¹ energetyczn¹. To jest ini-
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cjatywa jednego pañstwa cz³onkowskiego i pañ-
stwa trzeciego. Tak ¿e je¿eli mo¿na mówiæ o wp³y-
wie prezydencji francuskiej, to on by³ jedynie po-
œredni. Wydaje mi siê, ¿e kwestia interkonekto-
rów i kwestia bezpieczeñstwa energetycznego
w jakiœ sposób ³agodzi³yby ewentualnie przysz³e
skutki powstania tej linii przesy³u. Ale nie znajdo-
wa³o siê to bezpoœrednio w zakresie dzia³añ prezy-
dencji francuskiej, bowiem nie by³a to inicjatywa
Unii Europejskiej.

(Senator Jan Dobrzyñski: Ale pañstwa europej-
skiego w Unii. Niemiec przecie¿, Panie Ministrze.)

No tak, ale to jest suwerenna decyzja Niemiec.
Prezydencja francuska nie ma mo¿liwoœci zaka-
zania prowadzenia Niemcom polityki energety-
cznej.

Jeœli chodzi o kolejne pytanie, rzeczywiœcie to
by³ bardzo powa¿ny test dla prezydencji i w ogóle
dla Unii jako aktora globalnego. Ja bym nie by³
tak sceptyczny i tak krytyczny w ocenianiu akty-
wnoœci prezydenta Sarkozy’ego w czasie konfliktu
gruziñskiego. Pamiêtajmy, co by³o z naszego pun-
ktu widzenia wa¿ne – to, ¿e jednak Unia przemó-
wi³a jednym g³osem i to, ¿e czo³gi rosyjskie nie
wjecha³y do Tbilisi. Powiem, ¿e gdyby czo³gi rosyj-
skie wjecha³y do Tbilisi, nikt nie by³by w stanie siê
temu przeciwstawiæ. Tak ¿e z tego punktu widze-
nia mo¿na doœæ pozytywnie oceniaæ dzia³ania pre-
zydencji francuskiej.

(Senator Jan Dobrzyñski: Ró¿nimy siê bardzo
w ocenie…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym podzieliæ optymizm pana mini-

stra, jeœli chodzi o Gruzjê, bo przypomnê, ¿e
Sarkozy gratulowa³ Berlusconiemu zaanga¿o-
wania w sprawê Gruzji. Tak samo chcia³bym po-
dzieliæ optymizm, jeœli chodzi o Nabucco. S³y-
sza³em, ¿e absolutnie Unia nie bêdzie finanso-
waæ tego gazoci¹gu, tylko bêdzie finansowaæ
Gazoci¹g Pó³nocny. Czyli Polska, która sprzeci-
wia siê jego budowie, te¿ bêdzie ³o¿y³a na to
œrodki.

Mam pytanie dotycz¹ce procesu ratyfikacji
traktatu lizboñskiego. Mianowicie wczoraj Ko-
misja Europejska zgodzi³a siê przeznaczyæ pra-
wie 2 miliony euro na wsparcie kampanii przed-
referendalnej w Irlandii. Jest to jednak nacisk
na naród irlandzki. Przekazuje siê pieni¹dze, ¿e-
by popar³ referendum, mimo ¿e trzeba te¿ wydaæ

tyle samo pieniêdzy, powiedzmy, na tê czêœæ na-
rodu irlandzkiego, która jest przeciwna trakta-
towi. Czy wed³ug pana ministra nie jest to je-
dnak ingerencja Unii w suwerenne zachowanie
narodu irlandzkiego?

I pytanie, które siê z tym ³¹czy, dotycz¹ce pod-
pisania traktatu lizboñskiego w Niemczech. Mia-
nowicie w Federalnym Trybunale Konstytucyj-
nym w Karlsruhe toczy siê proces w tej sprawie.
Do koñca maja ma zostaæ wydany werdykt. Ostat-
nio przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego,
Pöttering wrêcz zagrozi³ sêdziom trybuna³u
w Karlsruhe. Chodzi³o o to, ¿eby czasem nie wyda-
li negatywnego werdyktu i nie doprowadzili tym
samym do skonfliktowania Unii i zatrzymania
procesu ratyfikacji tego traktatu. Jak pan ocenia
tê wypowiedŸ Hansa Pötteringa? Na razie mam te
dwa pytania.

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Maciej Szpunar:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Jeœli chodzi o pierwsze pytanie, to powiem, ¿e

w ogóle nie ocenia³bym przekazywania przez Ko-
misjê Europejsk¹ œrodków, w gruncie rzeczy nie-
wielkich, na kampaniê przed referendum w Irlan-
dii. Trudno oczekiwaæ, aby Komisja Europejska
wspiera³a finansowo przeciwników Traktatu
z Lizbony. Jest to dokument, który zosta³ przyjêty
przez wiêkszoœæ pañstw.

(Senator Ryszard Bender: Obiektywnoœæ,
obiektywnoœæ.)

(G³os z sali: No ale to jest inny traktat ni¿ ten,
który obowi¹zuje.)

Ja bym tego nie ocenia³. Przecie¿ Unia Europej-
ska przekazuje œrodki w ramach wspierania par-
tii politycznych tak¿e tym partiom politycznym,
które s¹ przeciwne i integracji, i traktatowi lizboñ-
skiemu.

(Senator Czes³aw Ryszka: A czy Polska te¿
przekaza³a pieni¹dze na kampaniê przed referen-
dum?)

Nic mi o tym nie wiadomo, ¿eby Polska przeka-
za³a jakiekolwiek pieni¹dze.

(Senator Czes³aw Ryszka: Pytam tylko.)
Nie.
(Rozmowy na sali)
Jeœli chodzi o pytanie drugie, dotycz¹ce spo-

dziewanych orzeczeñ Bundesverfassungsge-
richt, to nie ma w¹tpliwoœci, ¿e sêdziowie Nie-
mieckiego Trybuna³u Konstytucyjnego s¹ na ty-
le niezale¿ni, ¿e w ¿aden sposób nie bêd¹ ulegaæ
naciskom jakichkolwiek polityków. Ja tylko
przypomnê, ¿e jest to s¹d konstytucyjny, który
w przesz³oœci wydawa³ orzeczenia bardzo… No
mo¿e nie szczególnie negatywne, ale kwestionu-
j¹ce proces integracji europejskiej, jak choæby
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s³ynne orzeczenie po traktacie z Maastricht.
A wiec ja wierzê i jestem przekonany, ¿e sêdzio-
wie Niemieckiego Trybuna³u Konstytucyjnego
wydadz¹ wyrok w tym zakresie zgodny z konsty-
tucj¹ niemieck¹.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Zapraszam do zadania pytania pana senatora
Piotra £ukasza Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, na ogó³ wszystkie nasze usta-
wy s¹ opiniowane przez UKIE. I to jest prawid³o-
we. Ale czy dzia³a to równie¿ w drug¹ stronê? Czy
wydajecie pañstwo opinie odnoœnie do decyzji
dotycz¹cych Polski wydawanych przez Komisjê
Europejsk¹, komisarzy czy organy Unii Europej-
skiej? Pytam o to w kontekœcie decyzji o likwida-
cji stoczni wraz reperkusjami. Czy UKIE zaj¹³
stanowisko w tej sprawie, a jeœli tak, to jakie?
Czy UKIE dostrzeg³ i akcentowa³ wobec pani ko-
misarz z³amanie zasad traktatów wspólnoto-
wych – i traktatu Unii Europejskiej, i traktatu
z Maastricht, zasady równoœci, solidarnoœci, ró-
wnej konkurencyjnoœci, dbania o równ¹ konku-
rencyjnoœæ, bo przecie¿ mamy do czynienia z po-
moc¹ gdzie indziej. I czy pana zdaniem UKIE wy-
da³o opiniê dla polskiego rz¹du? Czy polski rz¹d
skutecznie u¿y³ tej opinii, przeciwdzia³aj¹c z³a-
maniu przez pani¹ komisarz zasad, którymi
Wspólnoty powinny siê kierowaæ? Chodzi mi o te
zasady, o których wspomnia³em. To jest pier-
wsze pytanie.

Drugie pytanie, dotycz¹ce postanowieñ. Czy
UKIE zajê³o stanowisko albo mo¿e zaj¹æ – ja bym
siê o to zwróci³ i prosi³bym o odpowiedŸ – odnoœ-
nie do blankietowego pozbawienia Polski upra-
wnieñ konstytucyjnych w zakresie przekaza-
nych kompetencji? To nie konstytucja, zgodnie
z art. 90 i 91, ma je przekazywaæ, tylko Unia ma
sobie przyznawaæ coœ, co jest zastrze¿one dla
kompetencji organów pañstwa polskiego.
W traktacie lizboñskim jeden z przepisów – nie
pamiêtam, czy to jest art. 48, czy jakiœ inny –
mówi, ¿e kompetencje mog¹ byæ przejmowane
przez Uniê w zakresie, w którym bêdzie decydo-
wa³a Unia. Jest to przepis blankietowy. Czy on
nie jest sprzeczny z polsk¹ konstytucj¹, z zakre-
sem uprawnieñ konstytucyjnych do tego, ¿e-
byœmy to my przekazywali kompetencje, a nie
ktoœ wbrew kompetencjom konstytucyjnym

polskiego prawa konstytucyjnego sam sobie te
kompetencje bra³ z polskiego obszaru funkcjo-
nowania prawa i kompetencji organów pañ-
stwa? To tyle.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Panie Ministrze, o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Maciej Szpunar:

Dziêkujê, Panie Senatorze, za pytania.
Jeœli chodzi o pierwsz¹ kwestiê, to muszê wie-

dzieæ, o jakiego rodzaju akt prawny chodzi.
W sprawie stoczni zosta³o zawarte porozumienie,
nie ma jako takiego aktu prawnego prawa euro-
pejskiego…

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, mnie chodzi o to, czy pañstwo
jako urz¹d w ogóle zajmuj¹ jakieœ stanowisko.
Chodzi mi o stanowisko nie tylko wobec sytuacji
wewnêtrznej, ale tak¿e w zakresie integracji
i przestrzegania prawa, kiedy dotyczy to Polski.
Jest to organ monitoruj¹cy przestrzeganie prawa
przez organy Unii. Tak to rozumiem. Dzia³a nie
w jednym kierunku, tylko w dwóch kierunkach.
Mo¿e jestem w b³êdzie, ale jeœli tak, to proszê
mnie z niego wyprowadziæ.

I proszê powiedzieæ, ile takich opinii zosta³o
sporz¹dzonych? Czy w sprawie decyzji, je¿eli
chodzi o stocznie, te¿ zosta³y sporz¹dzone? Bo je-
¿eli nie, to nie ma o czym dyskutowaæ, ale je¿eli
by³o jakieœ stanowisko, to chcia³bym wiedzieæ,
jakie ono by³o.

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Maciej Szpunar:

Panie Senatorze, jeœli chodzi o kompetencje
UKIE, to zgodnie z ustaw¹ UKIE opiniuje jedynie
projekty polskich aktów prawnych pod wzglêdem
zgodnoœci z prawem europejskim. A jeœli chodzi
o ewentualne naruszenia przez akty prawa wspól-
notowego, o to, czy one wykraczaj¹, powiedzmy, po-
za podstawowe zasady prawa wspólnotowego, czy
s¹ sprzeczne z przepisami traktatu, to w tym zakre-
sie jest podejmowana decyzja przez Komitet Euro-
pejski Rady Ministrów, ewentualnie o wniesieniu
skargi do Trybuna³u Sprawiedliwoœci. W przypad-
ku stoczni nie by³o aktu prawnego, po prostu zosta-
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³o zawarte porozumienie z Komisj¹ i myœmy w tym
zakresie nie wydawali ¿adnej opinii.

(Senator Piotr Andrzejewski: Polski z Komisj¹
Europejsk¹?)

Polski z Komisj¹ Europejsk¹ w sprawie stoczni.
(Senator Piotr Andrzejewski: A kto siê porozu-

miewa³?)
Porozumiewa³ siê rz¹d, czyli przede wszystkim

minister Skarbu Pañstwa, który by³ odpowie-
dzialny za kwestie stoczni.

(Senator Ryszard Bender: Jak Zab³ocki na
mydle na tym wyszed³.)

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Dobrze.
Potem bêdzie debata. Panie Senatorze, proponujê
zapisaæ siê do dyskusji.)

Jeœli chodzi o drugie pytanie, dotycz¹ce przepi-
sów blankietowych, to ja nie mam teraz przed so-
b¹ Traktatu z Lizbony…

(Senator Piotr Andrzejewski: Dotyczy³o ono
kompetencji, które mo¿e sama Unia braæ.)

Tak, kompetencji. Ja powiem tak: jeœli chodzi
o Traktat z Lizbony, wydaje mi siê, ¿e nawet gdy
chodzi o jasne rozgraniczenie kompetencji pañ-
stwa cz³onkowskiego i kompetencji unijnych, to
posuwamy siê naprzód. Obecnie ani w Traktacie
Unii Europejskiej, ani w Traktacie ustanawia-
j¹cym Wspólnotê Europejsk¹ nie ma jasnego
okreœlenia, co le¿y w wy³¹cznych kompetencjach
Unii, co le¿y w wy³¹cznych kompetencjach pañ-
stw cz³onkowskich, a co jest w tak zwanych kom-
petencjach mieszanych. Traktat z Lizbony wpro-
wadza jasny podzia³ i okreœla, co jest w wy³¹cz-
nych kompetencjach pañstw cz³onkowskich, co
w wy³¹cznych kompetencjach Unii, co w kompe-
tencjach mieszanych. W tej chwili jest to pozosta-
wione interpretacji Trybuna³u Sprawiedliwoœci.
Ja zgadzam siê z tym, ¿e ten zakres musi byæ upo-
rz¹dkowany, g³ównie z uwagi na zgodnoœæ inte-
gracji europejskiej, aktów prawa wspólnotowego
z polsk¹ konstytucj¹. Ten zakres kompetencji
musi byæ jasno ustalony. Trzeba pamiêtaæ, ¿e
Unia nie jest pañstwem i swoje kompetencje usta-
wodawcze czerpie z woli pañstw cz³onkowskich.
To one przekazuj¹ jej na podstawie traktatów
kompetencje do dzia³ania. Ja nie mam w¹tpliwo-
œci, ¿e Traktat z Lizbony tej zasady nie narusza.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê uprzejmie pana senatora Grzegorza
Wojciechowskiego o zabranie g³osu.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Francja jest jednym z najwiêkszych krajów, je-

œli chodzi o si³ê rolnictwa. Chcia³bym siê dowie-

dzieæ, co w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej wy-
darzy³o siê podczas prezydencji francuskiej, ze
szczególnym uwzglêdnieniem wyprowadzenia
czêœci produkcji rolniczej poza granice Unii. Cho-
dzi tutaj na przyk³ad o sprawê cukru. Opiniowa-
liœmy na posiedzeniu Komisji Spraw Unii Euro-
pejskiej projekt rozporz¹dzenia Rady dotycz¹cy
minimalnych gwarantowanych cen cukru z im-
portu. Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Maciej Szpunar:

Dziêkujê, Panie Senatorze, za to pytanie.
Jeœli chodzi o szczegó³ow¹ odpowiedŸ na pyta-

nie o sektor cukru, to ja udzielê jej na piœmie, po
konsultacji z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi.

Oczywiœcie, jeœli chodzi o globaln¹ ocenê za-
anga¿owania prezydencji francuskiej, to, jak
mówi³em w swoim wyst¹pieniu, Francja nale¿y
do tych pañstw, które s¹ zwolennikami Wspól-
nej Polityki Rolnej i chc¹ przed³u¿yæ jej trwanie
jak tylko siê da. Ale nie do koñca uda³o siê Fran-
cuzom ustaliæ przysz³oœæ polityki rolnej, szcze-
gólnie po roku 2013. A wiêc te kwestie pozostaj¹
w dalszym ci¹gu otwarte. Polska przyjê³a to
z ubolewaniem. Myœmy liczyli na to, ¿e te kwe-
stie uda siê w trakcie prezydencji francuskiej
za³atwiæ.

Jeœli chodzi o szczegó³owe pytanie dotycz¹ce
cukru, to pozwolê sobie udzieliæ na nie odpowie-
dzi na piœmie, po konsultacji z ministrem rolni-
ctwa i rozwoju wsi. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Tadeu-
sza Gruszkê, potem pana senatora Czes³awa Ry-
szkê i pani¹ senator Fetliñsk¹.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, przedstawi³ pan w bardzo do-

brym œwietle przebudowê mechanizmu handlu
emisjami, dziêki któremu w obliczeniach szacun-
kowych mamy mieæ w Funduszu Solidarnoœci
60 miliardów z³. Ja mam pytanie dotycz¹ce ewen-
tualnego powstania tego funduszu. Czy polski
rz¹d nie ma dodatkowych zobowi¹zañ zwi¹za-
nych z przedstawieniem projektów, które by³yby
realizowane w dziedzinie energetyki czy te¿ w gór-
nictwie? Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Maciej Szpunar:

Dziêkujê za pytanie.
Nic mi nie wiadomo o jakichœ dodatkowych zo-

bowi¹zaniach rz¹du polskiego w zakresie tego
Funduszu Solidarnoœci.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Ryszka. Proszê uprzejmie.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, w czasie prezydencji francus-

kiej Francja uratowa³a przemys³ stoczniowy, Nie-
mcy uratowa³y przemys³ motoryzacyjny, a Polska
w tym czasie pracowa³a nad likwidacj¹ naszych
stoczni. Mam pytanie retoryczne.

Gdyby polski parlament uchwali³ ustawê ratu-
j¹c¹ polskie stocznie, to czy Komitet Integracji
Europejskiej wyda³by negatywn¹ opiniê?

(Podsekretarz Stanu w Urzêdzie Komitetu Inte-
gracji Europejskiej Maciej Szpunar: Czy to jest py-
tanie retoryczne?)

Tak. To jest pierwsze pytanie.
(Podsekretarz Stanu w Urzêdzie Komitetu Integra-

cji Europejskiej Maciej Szpunar: Oczywiœcie rozu-
miempytanie,przys³uchujêsiê temu,copanmówi.)

I drugie pytanie. Czyim sukcesem, Francji czy
Polski, sta³a siê zapowiedŸ budowy w Polsce kilku
elektrowni atomowych na licencji francuskiej?
Znawcy tematu krytykuj¹ polski rz¹d za zbyt po-
spieszne podjêcie jakichœ wstêpnych zobowi¹zañ
wobec Francji, jeœli chodzi o budowê w³aœnie tych
elektrowni atomowych. A to by³o w czasie prezy-
dencji francuskiej i chodzi³o o bezpieczeñstwo
energetyczne, w tym dalszym kontekœcie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Maciej Szpunar:

Dziêkujê.
Panie Senatorze, jeœli chodzi o pierwsze pyta-

nie, to znaczy o kwestiê stoczni, to nie jest tak, ¿e

Francja czy Niemcy coœ sobie uratowa³y poprzez
udzielenie niezgodnej z prawem pomocy publicz-
nej. Rzeczywiœcie by³ jeden komunikat Komisji,
ju¿ po powstaniu kryzysu finansowego, który
w pewien sposób modyfikowa³ zasady udzielania
pomocy publicznej w bardzo w¹skim zakresie.
No, ale mówi¹c o stoczni i dokonuj¹c porównania
z tymi deklaracjami s³ownymi prezydenta Fran-
cji, trzeba mieæ na wzglêdzie dwie rzeczy. Po pier-
wsze, nie udzielono ¿adnej pomocy sprzecznej ze
wspólnym rynkiem w tym okresie, a po drugie
musimy jednak pamiêtaæ, ¿e z³a sytuacja pol-
skich stoczni… inaczej, pomoc polskim stocz-
niom nie zosta³a udzielona w momencie trwania
kryzysu finansowego. To jest pewien obiektywny
fakt. Ten komunikat Komisji, nieco ³agodz¹cy wy-
mogi, dotyczy z³ej sytuacji tych przedsiêbiorstw,
które popad³y w tarapaty finansowe ju¿ w mo-
mencie powstania i wskutek kryzysu finansowe-
go z ostatniego pó³rocza. A to nie jest przypadek
naszych stoczni, tak ¿e o tym musimy pamiêtaæ.

Ja mogê zapewniæ, ¿e polityka rz¹du od samego
pocz¹tku jest taka, aby nie stosowaæ jakichkol-
wiek odstêpstw od rynku wewnêtrznego. Wszel-
kie sugestie, inicjatywy, tak jak chocia¿by s³owna
deklaracja prezydenta Francji, któr¹ wszyscy pa-
miêtaj¹, s¹ niedopuszczalne i pod pretekstem
walki z kryzysem nie mo¿na wprowadzaæ od-
stêpstw od funkcjonowania rynku wewnêtrznego.
Zasady swobodnego przep³ywu towarów, praco-
wników, konkurencji, zakazu udzielania pomocy
niezgodnej ze wspólnym rynkiem musz¹ byæ prze-
strzegane i w tym kierunku, myœlê, idzie tak¿e
stanowisko Komisji. I mogê zapewniæ, ¿e rz¹d bê-
dzie o to zabiega³.

Nie bêdê natomiast…
(Senator Czes³aw Ryszka: Francja czy Niemcy

udzieli³y tych po¿yczek...)
Nie, nie udzieli³y niczego, co by by³o sprzeczne

ze wspólnym rynkiem.
(Senator Ryszard Bender: Pan senator pyta, czy

udzieli³y po¿yczki.)
Jakichœ po¿yczek…
(Rozmowy na sali)
O jakie konkretnie wsparcie chodzi? Mnie jest

trudno mówiæ…
(Senator Czes³aw Ryszka: W Niemczech udzie-

lono wsparcia przemys³owi motoryzacyjnemu,
a we Francji stoczniowemu.)

Panie Senatorze, jeœli chodzi o szczegó³y,
sprawdzimy jak wygl¹da³a kwestia polityki…

(Senator Stanis³aw Gogacz: Prasa o tym pisa³a.)
Ja nie opieram swoich wiadomoœci na analizie

artyku³ów prasowych. Je¿eli mam szczegó³owo
odpowiedzieæ na pytanie, jaka pomoc zosta³a
udzielona we Francji i w Niemczech, musimy to
przeanalizowaæ i udzielimy w tej kwestii odpowie-
dzi na piœmie. Nie chcê opieraæ siê na relacjach
prasowych.

Drugie pytanie dotyczy³o…
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(Senator Czes³aw Ryszka: Drugie pytanie by³o
o elektrowniach atomowych.)

Aha, pytanie dotycz¹ce elektrowni atomowych.
To nie jest absolutnie kompetencja mojego urzêdu,
to nie jest zwi¹zane z integracj¹ europejsk¹. Skon-
taktujemy siê z Ministerstwem Œrodowiska i…

(Senator Ryszard Bender: Dlaczego z Francji
bior¹…)

Dlaczego akurat z Francji, nie wiem.
(Senator Czes³aw Ryszka: W czasie prezydencji

to ustalono.)
Nie wiem, czy tak rzeczywiœcie jest. Nic mi nie

wiadomo na temat takich ustaleñ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz pragnie zadaæ pytanie panu ministrowi
pani senator Janina Fetliñska.

Proszê.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, wyczyta³am na stronie 148, ¿e

aktualnie przeciwko Polsce toczy siê czternaœcie
postêpowañ przed Trybuna³em Sprawiedliwoœci
Wspólnot Europejskich. S¹ to najczêœciej, jak czy-
ta³am, sprawy wynikaj¹ce z braku w³aœciwego do-
stosowania polskiego prawa do dyrektyw unijnych
albo te¿ uchybieñ, jeœli chodzi o wykonanie tego
prawa. Chcia³abym zapytaæ: ile dotychczas, od
momentu kiedy istniejemy w Unii Europejskiej,
takich spraw siê toczy³o? Ile z nich wygraliœmy, ile
przegraliœmy i ile nas to kosztowa³o? Jakie s¹ per-
spektywy wygrania tych aktualnie siê tocz¹cych
czternastu spraw, ilu spoœród nich? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Maciej Szpunar:

Dziêkujê, Pani Senator.
W sprawie dok³adnej liczby spraw udzielê od-

powiedzi na piœmie. Mo¿e powiem w ten sposób,
nie pamiêtam dok³adnych liczb, nie mam przy so-
bie tych… Ale spory przed Trybuna³em Sprawied-
liwoœci, spory Polski z Komisj¹, s¹ czymœ natural-
nym. To jest element ochrony polskich interesów.
Oczywiœcie s¹ sprawy, gdzie uchybienie polskie
jest oczywiste, na przyk³ad brak notyfikacji, im-
plementacji dyrektywy. Wtedy trybuna³ bada, czy
notyfikowaliœmy, czy nie. I to s¹ sprawy niezwykle
trudne. My w takiej sytuacji usi³ujemy jak naj-

szybciej zrobiæ tyle, ile urz¹d mo¿e zrobiæ, koordy-
nuj¹c tê w³aœnie politykê, i doprowadziæ do notyfi-
kacji. Wtedy Komisja najczêœciej swoj¹ skargê
wycofuje.

Jest kilka spraw niezwykle wa¿nych dla Polski,
w których Polska zajmuje jednoznaczne stano-
wisko, na przyk³ad jeœli chodzi o GMO i ustawy
o nasiennictwie. Liczymy, ¿e te sprawy zakoñcz¹
siê naszym sukcesem. Nie odbiera³bym tego, ¿e
Polska ma du¿¹ liczbê spraw przed TSWE, jako
coœ negatywnego. Mamy rzeczywiœcie wiêksz¹ li-
czbê spraw ni¿ inne, szczególnie nowe, pañstwa
cz³onkowskie, ale – tak jak powiedzia³em – jest to
element ochrony polskiego interesu, tak¿e przed
s¹dami wspólnotowymi. Ale dok³adne liczby po-
damy w odpowiedzi na piœmie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Nie ma wiêcej osób, które chcia³yby zadaæ py-

tanie…
(Senator Czes³aw Ryszka: Ja mam jeszcze py-

tanie.)
Bardzo proszê.
Pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:

Panie Ministrze, mam jeszcze takie pytanie.
Mianowicie prezydent Sarkozy zapowiada³ w cza-
sie prezydencji kilkakrotnie, ¿e Francja chce wró-
ciæ do struktur NATO.

Czy pañskim zdaniem jest to zwi¹zane z tym, ¿e
obecnie Stany Zjednoczone maj¹, powiedzmy,
s³absz¹ pozycjê w tym pakcie?

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Maciej Szpunar:

Panie Senatorze, mnie siê wydaje, ¿e wola
Francji ponownego wejœcia w struktury militarne
NATO wynika raczej z tego, ¿e Francja zauwa¿y³a,
¿e to s³u¿y jej interesowi. A my to te¿ witamy z za-
dowoleniem, dlatego ¿e to wzmacnia wymiar
Unia–NATO, to s³u¿y koordynacji wspólnej polity-
ki obronnej Unii Europejskiej.

Senator Czes³aw Ryszka:

Ja nie skoñczy³em tego pytania, bo chodzi o to,
¿e ten akt woli, wyra¿enie woli ponownego wejœcia
w struktury NATO, w³aœciwie zosta³ wypowiedzia-
ny w momencie, kiedy w Polsce zaczê³a siê wahaæ
sprawa tarczy antyrakietowej. To w³aœnie wtedy
Francja zaczê³a g³oœniej o tym mówiæ.
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Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Maciej Szpunar:

Nie, ja bym tych wydarzeñ nie ³¹czy³. Prezydent
Sarkozy od samego pocz¹tku tak¹ wolê wyra¿a³.
Tak ¿e ja bym absolutnie tego nie ³¹czy³ z tarcz¹
antyrakietow¹.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Zbigniew Cichoñ. Proszê.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Ministrze…
Nie wiem, czy mnie s³ychaæ?
(Podsekretarz Stanu w Urzêdzie Komitetu Inte-

gracji Europejskiej Maciej Szpunar: Tak, s³ychaæ,
Panie Senatorze.)

Mam takie oto pytanie. Jak pan minister oce-
nia, jaki mniej wiêcej procent ustawodawstwa
pozostaje w gestii ustawodawcy krajowego, a jaki
w gestii organów Unii Europejskiej? Wiadomo, ¿e
wzajemnie siê te ustawodawstwa przenikaj¹
i wedle mojej oceny rola parlamentów krajowych
w zwi¹zku z tym maleje. To jest jedno pytanie.

Drugie pytanie. My tutaj czêsto jako senatorzy
spotykamy siê z sytuacjami, kiedy pewne roz-
wi¹zania prawne s¹ nam wskazywane czy wrêcz
imputowane jako dobre tylko dlatego, ¿e takie
rozwi¹zania funkcjonuj¹ rzekomo w krajach na-
le¿¹cych do tej, nazwijmy to, starej Unii Europej-
skiej, co mnie osobiœcie nie czêsto przekonuje,
dlatego ¿e znam niektóre rozwi¹zania i dobrze
wiem, ¿e wcale tak nie jest, jak to siê szumnie cza-
sami deklaruje.

Czy my, senatorowie, mo¿emy liczyæ na to, ¿e
mo¿emy zwróciæ siê do pañskiego urzêdu o wyda-
nie konkretnych opinii, wskazanie konkretnych
przepisów prawa Unii Europejskiej po to, ¿ebyœ-
my mogli porównaæ te rozwi¹zania, które nam siê
proponuje, z tymi, które funkcjonuj¹ w ramach
Unii Europejskiej?

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Maciej Szpunar:

Dziêkujê, Panie Senatorze, za pytania.
Pierwsze pytanie, dotycz¹ce zmniejszonej roli

parlamentów narodowych. Rzeczywiœcie, jest to
efekt integracji europejskiej i konsekwencja tego,
¿e ka¿de pañstwo cz³onkowskie, przystêpuj¹c do
Unii, dokona³o powierzenia kompetencji ustawo-
dawczych, w okreœlonym zakresie, prawodawcy
wspólnotowemu. I to jest bez w¹tpienia fakt. Jeœli

chodzi o liczby, to ja nie jestem w stanie ich podaæ
i chyba nikt nie jest w stanie tego zrobiæ. Trudno
jest bowiem oceniæ zakres wy³¹cznej kompetencji
pañstw cz³onkowskich, zakres kompetencji wy-
³¹cznej ustawodawcy wspólnotowego i dodaæ do
tego jeszcze element kompetencji mieszanej,
gdzie zasada jest taka, ¿e je¿eli ustawodawca
wspólnotowy wykorzysta swoj¹ kompetencjê mie-
szan¹, wyda jakiœ akt prawny, to automatycznie
ten akt prawny ma pierwszeñstwo przed prawem
krajowym. Tak ¿e jest to zagadnienie niezwykle
skomplikowane i nie sposób podaæ jakiekolwiek
liczby. Fakt zmniejszenia roli parlamentów naro-
dowych jest ewidentn¹ konsekwencj¹ integracji.
Próbuje siê je kompensowaæ przede wszystkim
poprzez ustawê o wspó³pracy rz¹du z Sejmem
i Senatem. Pañstwo, jako wy¿sza izba polskiego
parlamentu, macie mo¿liwoœæ kontroli stano-
wisk, jakie zajmuje rz¹d polski na forum instytu-
cji europejskich. W tym kontekœcie wspomnê mo-
¿e o Traktacie z Lizbony, który jeœli chodzi o rolê
parlamentów narodowych, zwiêksza j¹, to znaczy,
parlamenty narodowe staj¹ siê graczem na scenie
europejskiej, dlatego ¿e s¹ w stanie zablokowaæ
wiele inicjatyw ustawodawczych i uzyskuj¹ pra-
wo do skargi na naruszenie zasady pomocniczo-
œci przez instytucje wspólnotowe. Tak ¿e Traktat
z Lizbony trzeba postrzegaæ jako nowe wyzwanie
dla parlamentów narodowych i…

(G³os z sali: … sejmiki by³y…)
Nie, Panie Senatorze, nie potraktowa³bym tego,

jako sejmiki, bo jestem przekonany, ¿e silne par-
lamenty narodowe naprawdê bêd¹ bardzo wiele
znaczyæ. I chcia³bym, ¿eby wœród nich by³ tak¿e
polski parlament, ¿eby mia³ swoje bazy eksper-
ckie i umia³ wykorzystaæ swoje kontakty z innymi
parlamentami, tak aby te wszystkie mechanizmy,
które przewiduje Traktat z Lizbony, by³y wykorzy-
stane.

I drugie pytanie, Panie Senatorze, dotyczy³o…
(Senator Leon Kieres: Czy by³y jakieœ opinie…)
Aha, opinie. Oczywiœcie Urz¹d Komitetu In-

tegracji Europejskiej opiniuje o zgodnoœci pro-
jektów aktów prawnych z prawem europej-
skim. W tym zakresie s³u¿yliœmy, s³u¿ymy i bê-
dziemy s³u¿yæ pomoc¹. Pytanie jest, czy dla
Wysokiej Izby…

(G³os z sali: Jak to wygl¹da w innych krajach?)
Co do kwestii, jak wygl¹da ustawodawstwo

w innych pañstwach, to powiem tak. Czêsto siê
zdarza, ¿e jako argument w dyskusjach z urzê-
dem podaje siê przyk³ad jakiejœ regulacji obo-
wi¹zuj¹cej w innym pañstwie cz³onkowskim: ¿e
ona jest taka i czy u nas te¿ mog³aby taka byæ. I tu-
taj mam dwa zastrze¿enia. Po pierwsze, sam fakt,
¿e coœ obowi¹zuje w innym pañstwie cz³onkow-
skim, nie mo¿e byæ traktowany jako wzór dla
ustawodawcy polskiego. Po drugie, niezwykle
czêsto te informacje s¹ bardzo nieœcis³e, to zna-
czy, ktoœ powo³uje siê na ustawê, akt prawny obo-
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wi¹zuj¹cy w innym pañstwie cz³onkowskim, ale
bez dok³adnej analizy samego aktu i kontekstu
prawnego, w jakim on funkcjonuje, nie sposób
wyci¹gaæ jakichœ daleko id¹cych wniosków.
Oczywiœcie w przypadkach, gdy jest to mo¿liwe
i gdy urz¹d ma mo¿liwoœæ dok³adnego zweryfiko-
wania stanu prawnego w innym pañstwie cz³on-
kowskim, zawsze to czynimy.

(G³os z sali: Czy mogê…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Przed panem senatorem jest jeszcze pan sena-
tor Grzegorz Wojciechowski. Tak? Podtrzymuje
pan chêæ…

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Tak, tak.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izo! Panie Ministrze!

Wrócê jeszcze do sprawy Gazoci¹gu Pó³nocnego.
Ten projekt realizuj¹ teraz dwa pañstwa. Pierwsze
to Niemcy – kraj, z którym jesteœmy w Unii Euro-
pejskiej, w NATO. Oba kraje, Polska i Niemcy, s¹
zobowi¹zane do wzajemnego szanowania siê, ju¿
nie powiem, ¿e popierania na arenie miêdzynaro-
dowej. Drugi kraj to Rosja, który w NATO nie jest,
w Unii Europejskiej nie jest… Ja odnoszê wra¿e-
nie, ¿e o ten gazoci¹g my, Polska, mamy pretensje
przede wszystkim w³aœnie do Rosji. Moim zda-
niem, to jest trochê dziwne. Prezydencja francus-
ka w tym zakresie milczy, chocia¿, jak myœlê,
w ramach pewnej solidarnoœci wewn¹trz Unii coœ
w tej sprawie powinno zostaæ zrobione, zw³aszcza
przez prezydencjê francusk¹, bo Francja to jest
bardzo du¿y, silny i wp³ywowy kraj.

I druga sprawa, to jest sprawa GMO, o którym
pan wspomnia³. Francja staje siê przeciwnikiem
wprowadzenia organizmów genetycznie modyfi-
kowanych na rynek europejski, dopuszczenia
tych produktów na rynek europejski. Co za tym
idzie, niektóre mniejsze kraje, ¿e tak powiem, zdo-
bywaj¹ siê na odwagê i równie¿ wprowadzaj¹ za-
kazy. Jakie dzia³ania zosta³y podjête przez Uniê
Europejsk¹ podczas prezydencji francuskiej w³a-
œnie w zakresie dopuszczenia GMO na rynek eu-
ropejski b¹dŸ, z drugiej strony, jakie przeciwdzia-
³ania by³y podejmowane w tym okresie? Dziêkujê
bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Maciej Szpunar:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pierwsze pytanie, dotycz¹ce Gazoci¹gu Pó³noc-

nego. Polska uwa¿a, ¿e jest to przede wszystkim

inwestycja nieop³acalna i zbêdna, ¿e s¹ inne, lep-
sze mo¿liwoœci transferu gazu rosyjskiego do Eu-
ropy. I to nie jest tak, Panie Senatorze, ¿e Polska
wini tylko Rosjê. Nie, obu partnerów. Jednak mu-
simy mieæ œwiadomoœæ, ¿e Wspólnota Europejska
w ramach swoich kompetencji powierzonych,
o których mówiliœmy, nie ma mo¿liwoœci zabloko-
wania tej sprawy. I tutaj jedynym i, moim zda-
niem, najskuteczniejszym œrodkiem przeciwdzia-
³ania jest tworzenie wspólnej polityki energetycz-
nej, czyli trzeci pakiet liberalizacyjny i bezpie-
czeñstwo dostaw, aby jak najwiêcej spoœród tych
aspektów znalaz³o siê w kompetencji Wspólnoty
po to, aby Wspólnota jako du¿y gracz mog³a pod-
j¹æ pewne dzia³ania w tym zakresie. W tej sprawie
prezydencja nie podjê³a wielu dzia³añ, bo te¿ nie
mia³a takich mo¿liwoœci, Panie Senatorze.

Kwestia GMO, drugie pytanie. W okresie prezy-
dencji francuskiej nie zosta³y podjête ¿adne dzia³a-
nia legislacyjne w tym zakresie. To jest kwestia
niezwykle dra¿liwa, zreszt¹ chyba nawet w tym ty-
godniu oby³o siê posiedzenie komisji senackiej do
spraw Unii Europejskiej, poœwiêcone temu zaga-
dnieniu… Ja mo¿e zwrócê uwagê tylko na to, ¿e
rzeczywiœcie jest spór pomiêdzy pastwami cz³on-
kowskimi. Niektóre pañstwa s¹ bardziej przychyl-
ne wprowadzeniu na rynek organizmów genetycz-
nie modyfikowanych, inne mniej. Niezale¿nie od
tego, jakie decyzje zostan¹ podjête w przysz³oœci,
musimy mieæ na wzglêdzie przede wszystkim fakt,
¿e we Wspólnocie jest swobodny przep³yw towa-
rów. Nie da siê wiêc wypracowaæ takiego mecha-
nizmu, aby ka¿de pañstwo prowadzi³o w 100 %
w³asn¹ politykê, bo nawet je¿eli jedno nie bêdzie
stosowa³o GMO, a inne bêdzie, to nie mo¿na zaka-
zaæ przep³ywu produktów z jednego pañstwa do in-
nego, to jest fizycznie niewykonalne. Ponadto dru-
ga kwestia jest taka, ¿e trzeba mieæ na wzglêdzie
zobowi¹zania Wspólnoty na forum Œwiatowej Or-
ganizacji Handlu. I tutaj pomimo doœæ sceptyczne-
go, bo myœlê, ¿e stanowisko Wspólnoty Europej-
skiej jest doœæ sceptyczne wobec GMO… To scep-
tyczne stanowisko spotyka siê z bardzo powa¿ny-
mi zarzutami na forum miêdzynarodowym, na fo-
rum WTO, bo pozosta³e pañstwa bêd¹ce cz³onka-
mi Œwiatowej Organizacji Handlu dopuszczaj¹ do
obrotu organizmy genetycznie modyfikowane.

W trakcie prezydencji nie posuniêto tej sprawy
do przodu. Wiem, ¿e stanowisko niektórych pañ-
stw cz³onkowskich siê zmienia – te, które pocz¹t-
kowo by³y doœæ przychylne, w tej chwili s¹ bar-
dziej sceptyczne. Jest jedno rozporz¹dzenie i jed-
na dyrektywa, które w tej chwili we Wspólnocie
obowi¹zuj¹, dopuszczaj¹ce GMO z pewnymi tak
zwanymi klauzulami bezpieczeñstwa. Byæ mo¿e
w najbli¿szym czasie podjête zostan¹ jakieœ ini-
cjatywy, które modyfikowa³yby to ustawodaw-
stwo w takim kierunku, aby ograniczyæ handel or-
ganizmami genetycznie modyfikowanymi.

I jeszcze pan senator…

29. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2009 r.
Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej

148 w okresie lipiec – grudzieñ 2008 roku (podczas Prezydencji francuskiej)

(podsekretarz stanu M. Szpunar)



Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
PotempansenatorGogacz ipansenatorBender.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze!
Przede wszystkim chcia³bym dopytaæ o warunki
dopuszczenia GMO. W tej chwili warunkiem dopu-
szczenia organizmów genetycznie modyfikowa-
nych na rynek jest stwierdzenie w badaniu, ¿e
prawdopodobnie nie maj¹ negatywnego wp³ywu
na ludzi i œrodowisko. Poziom bezpieczeñstwa
okreœlany s³owem „prawdopodobnie” jest – moim
zdaniem i zdaniem wielu chyba ludzi – zbyt niski
jak na to, aby te organizmy dopuszczaæ do obrotu.
„Prawdopodobnie” czy „najprawdopodobniej” to za
ma³o. Czy w tym zakresie, w zakresie poziomu bez-
pieczeñstwa, podejmowane by³y jakieœ dzia³ania,
które pozwoli³yby go tak podwy¿szyæ, aby to praw-
dopodobieñstwo by³o du¿o wy¿sze? To jedna rzecz.

I druga rzecz. Badania s¹ przedstawione przez
firmê, która wprowadza GMO na rynek, a wiêc nie
s¹ to badania niezale¿ne, co budzi w¹tpliwoœci,
budzi opór. Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Maciej Szpunar:

Panie Senatorze, decyzja o dopuszczeniu do ob-
rotu jest podejmowania przez Europejsk¹ Agencjê
Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci. Wielu naukowców rze-
czywiœcie twierdzi, ¿e te badania nie s¹ w stu pro-
centach wiarygodne. Ja nie chcê siê do tego odno-
siæ, nie jestem genetykiem. Na posiedzeniu komisji
senackiej w tym tygodniu mieliœmy chyba szeœciu
czy siedmiu profesorów, z których trzech by³o zda-
nia, ¿e to w ogóle nie szkodzi, czterech uwa¿a³o, ¿e
s¹ jakieœ niebezpieczeñstwa. Myœlê, ¿e obecny
stan nauki nie pozwala na jednoznaczne tego
stwierdzenie. I ja siê co do tej kwestii te¿ nie chcê
wypowiadaæ, tym bardziej ¿e te zagadnienia s¹ mi
obce. Ja mo¿e powiem w ten sposób: nawet je¿eli
jakiœ towar zosta³ dopuszczony, jakieœ GMO zosta-
³o dopuszczone, to w ramach instrumentów wspól-
notowych istniej¹ mo¿liwoœci ograniczania obrotu.
Tak siê na przyk³ad siê sta³o z odmian¹ kukurydzy
MON 810, która w czterech pañstwach cz³onkow-
skich zosta³a wy³¹czona z rynku w³aœnie na pod-
stawie safeguard clause zamieszczonych w usta-
wodawstwie wspólnotowym. Tak ¿e nie jest tak, ¿e
instytucje wspólnotowe, które s¹ za to odpowie-
dzialne, nie reaguj¹ na fakt, ¿e nie ma stuprocen-
towej pewnoœci co do tego, ¿e s¹ to organizmy bez-
pieczne dla ¿ycia i zdrowia ludzkiego.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I senator Stanis³aw Gogacz.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Ja chcia³bym, Panie Ministrze, powróciæ do
kwestii kompatybilnoœci obszarów prawnych,
kompatybilnoœci stanu prawnego krajowego i eu-
ropejskiego. My oczywiœcie spotykamy siê przy
okazji prac legislacyjnych z odpowiedzi¹, jakiej
pañstwo udzielacie, i to jest albo zgodny, albo nie-
zgodny akt prawny. Ale chcia³bym zapytaæ, co
w sytuacji, kiedy s¹ projekty zmian, mówi¹c jêzy-
kiem krajowej legislacji, kiedy pañstwo macie ob-
szar prawny, który jest taki, jaki jest, ale zbli¿aj¹
siê zmiany. Czy powinniœcie nam sygnalizowaæ,
¿e to jest wprawdzie zgodne z tym stanem praw-
nym, ale bêd¹ tam nastêpowa³y zmiany? To jest
pierwsza kwestia.

Druga kwestia bardziej wi¹¿e siê z dzisiaj po-
ruszan¹ tematyk¹. Ona interesuje mnie te¿ w ra-
mach kontekstu, który przed chwil¹ poruszy-
³em, ale i w innym aspekcie. Kiedy ju¿ otrzymuje-
my informacjê, ¿e akt prawny, którym my siê za-
jmujemy, jest zgodny z prawem europejskim,
a dochodzi do takich sytuacji jak chocia¿by za-
kaz udzielania pomocy publicznej, mam na myœ-
li to, co nazywa siê czasami protekcjonizmem,
i my uchwalamy prawo krajowe. Otrzymujemy
od pañstwa informacjê, ¿e to jest zgodne w sytua-
cji, kiedy zakazujemy stosowania protekcjoniz-
mu, i nagle dzieje siê coœ takiego jak w czasie pre-
zydencji francuskiej. Czy w tym momencie ca³a
instytucja porównywania zgodnoœci naszych ak-
tów prawnych z prawem Unii Europejskiej nie
traci na wiarygodnoœci? Jak pan by do tego pod-
szed³? Dziêkujê.

(Podsekretarz Stanu w Urzêdzie Komitetu Inte-
gracji Europejskiej Maciej Szpunar: Gdybym móg³
prosiæ jeszcze raz, Panie Senatorze, o to drugie py-
tanie, bo nie do koñca…)

Drugie pytanie dotyczy tego, jak zapatrywaæ
siê na wiarygodnoœæ opinii, jakie otrzymujemy
od pañstwa, o tym, czy akt prawny, który my
uchwalamy jest zgodny z prawem Unii Europej-
skiej w sytuacji na przyk³ad protekcjonizmu,
pomocy publicznej. Nasz stan prawny przewi-
duje zakaz udzielania pomocy publicznej. Nagle
my dowiadujemy siê, ¿e w Unii Europejskiej, tak
zrobi³y takie pañstwa, jak Niemcy, Francja,
W³ochy, zastosowano pomoc publiczn¹, pod-
czas gdy my zlikwidowaliœmy stocznie, powo³u-
j¹c siê na akty prawne, na to, ¿e w Polsce nie
wolno stosowaæ pomocy publicznej, bo to jest
zgodne z prawem Unii, a Unia w tym momencie
zmienia to prawo. Jaka tu jest wiarygodnoœæ?
Dziêkujê bardzo.
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Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Maciej Szpunar:

Ju¿ wiem, Panie Senatorze. Pytanie by³o doœæ
skomplikowane i za pierwszym razem nie uda³o
mi siê go zrozumieæ.

(Senator Stanis³aw Gogacz: Troszkê zagmatwa-
³em.)

(Senator Czes³aw Ryszka: Ja proœciej zada³em
to samo pytanie.)

Gdy chodzi o pierwsze pytanie dotycz¹ce zmian
stanu prawnego, to my zasadniczo opiniujemy
w kontekœcie zgodnoœci z obowi¹zuj¹cym w Unii
stanem prawnym. Niezwykle ciê¿ko jest przewi-
dzieæ ostateczny kszta³t treœci aktu prawnego,
który jest w procesie legislacyjnym – ten proces le-
gislacyjny w Unii jest niezwykle skomplikowany,
przecie¿ tam legislatorów jest dwóch, bo jest i Par-
lament Europejski, i Rada – chyba ¿e coœ jest ewi-
dentnie przes¹dzone, to znaczy procedura trwa,
ale ju¿ wiadomo, ¿e w jakimœ zakresie kompromis
polityczny jest uzgodniony. Wtedy jedynie to syg-
nalizujemy. Ale zasada jest taka, ¿e udzielamy od-
powiedzi wed³ug stanu na dzieñ dzisiejszy, czyli
w momencie wydawania opinii.

Co do drugiego pytania, to nie jest tak, gdy cho-
dzi o pomoc publiczn¹, pomoc pañstwa, ¿e ta po-
moc jest zakazana. Pomoc udzielana przez pañ-
stwo przedsiêbiorcom podlega ocenie pod wzglê-
dem zgodnoœci ze wspólnym rynkiem, je¿eli mo¿e
na niego oddzia³ywaæ. I tu jest wiele mo¿liwoœci.
Komisja kontroluje pomoc tego typu. Zasadniczo
s¹ tu dwa sposoby. Jeden to indywidualna zgoda
komisji na udzielenie pomocy pañstwa w danej
sprawie, drugi to mo¿liwoœæ notyfikacji tak zwa-
nych programów pomocowych. Je¿eli uchwalana
ustawa przewiduje jakieœ dofinansowanie przed-
siêbiorców, które mieœci siê w zakresie ustawo-
dawstwa wspólnotowego dotycz¹cego programów
pomocowych, to podlega to notyfikacji. I je¿eli ko-
misja ma do tego jakieœ zastrze¿enia, to mo¿e te
zastrze¿enia w okreœlonym terminie zg³osiæ. Ale to
nie jest tak, ¿e pomoc jest zakazana. Ona po pro-
stu jest oceniana pod k¹tem zgodnoœci ze wspól-
nym rynkiem na podstawie artyku³ów traktatu.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz zadapytaniepansenatorRyszardBender.

Senator Ryszard Bender:

Panie Ministrze, my wi¹¿emy sprawê gazoci¹gu
pod Ba³tykiem g³ównie z Niemcami i z Rosj¹.
W Radzie Europy, która jest instytucj¹ Unii Euro-
pejskiej, wa¿n¹, chocia¿ ma³o powszechnie zna-
n¹, pyta³em przewodnicz¹cego Rady Ministrów,

wtedy by³ nim minister szwedzki, który mia³ byæ
podobno póŸniej prezydentem Rady…

(Podsekretarz Stanu w Urzêdzie Komitetu Inte-
gracji Europejskiej Maciej Szpunar: Carl Bildt.)

Tak. A wiêc pyta³em go o to, a on mówi³: S³u-
chajcie, przecie¿ to zale¿y od nas, tak samo od
Szwecji jak i od Polski. Od nas zale¿y, ¿eby powie-
dzieæ, ¿e to zagra¿a naszym obszarom wodnym.
I my wspólnie mo¿emy, jeœli siê weŸmiemy za rêce,
wp³yn¹æ na modyfikacjê, a nawet na zaniechanie
tego projektu. To zale¿y do nas. Czy ma pan…

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Maciej Szpunar:

Panie Senatorze, Polska te instrumenty wyko-
rzystuje. Znam oczywiœcie stanowisko Szwecji,
nasze dzia³ania s¹ koordynowane i ze Szwecj¹,
i z pozosta³ymi pañstwami basenu Morza Ba³tyc-
kiego, które tak¿e nie s¹ przekonane co do celowo-
œci tego…

(Senator Ryszard Bender: On to mówi³ publicz-
nie, mówi³, ¿eby to powiedzieæ w parlamencie.

Powiedzia³em publicznie.
(Senator Ryszard Bender: Tak, tak samo.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy jeszcze ktoœ z pañstwa senatorów chce za-
daæ pytanie? Nie.

W takim razie dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
W tej chwili na liœcie s¹ trzy osoby.
Pierwsze bêdzie wyst¹pienie pana senatora

Czes³awa Ryszki, potem pana senatora Ryszarda
Bendera i wreszcie Edmunda Wittbrodta.

Zapraszam.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze!
Zabieram g³os na temat informacji o pracach

Unii Europejskiej w czasie prezydencji francus-
kiej, w aspekcie tak zwanej mapy drogowej doty-
cz¹cej kontynuowania procesu ratyfikacji Trak-
tatu z Lizbony. Chodzi mi zw³aszcza o problem na-
cisków na Irlandiê, aby przeprowadzi³a kolejne
referendum, oraz nacisków na Polskê, aby prezy-
dent Lech Kaczyñski z³o¿y³ podpis pod Traktatem
z Lizbony.

Przypomnê, ¿e po 12 czerwca 2008 r., kiedy to
Irlandczycy w referendum odrzucili traktat liz-
boñski, wœród eurokratów zapanowa³a olbrzymia
konsternacja. Do tego dnia wszyscy byli przeko-
nani, ¿e przejdzie to g³adko, tymczasem irlan-
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dzkie „nie” pokrzy¿owa³o dalsze plany budowy su-
perpañstwa europejskiego. Problem eurokratów
polega³ na tym, ¿e nie mo¿na by³o tak wprost kry-
tykowaæ Irlandii, bo by³oby to kwestionowanie
prawa narodu irlandzkiego do suwerennego po-
dejmowania decyzji.

Dlatego pocz¹tkowo zrodzi³ siê pewien plan, za
którym sta³a w³aœnie Francja. Chodzi³o o to, ¿eby
traktat ratyfikowa³y wszystkie kolejne pañstwa
i ¿eby nie zatrzymywaæ tego procesu. Tym sposo-
bem chciano wywrzeæ presjê na Irlandiê i dopro-
wadziæ do szybkiego powtórzenia referendum
w tym kraju, jeszcze w 2008 r., tak aby traktat liz-
boñski wszed³ w ¿ycie 1 stycznia 2009 r. Tak¹ nie-
dopuszczaln¹ praktykê nacisku na Irlandiê przy-
j¹³ osobiœcie prezydent Nicolas Sarkozy, który od-
by³ w tym celu podró¿ do Irlandii. Na szczêœcie,
jak pamiêtamy, spotka³ siê z odpowiedzi¹ negaty-
wn¹. A wiêc ta podró¿ ani taka polityka nie przy-
nios³y jak dot¹d sukcesu.

Podobne naciski jak te na Irlandiê spotka³y ró-
wnie¿ Polskê i osobiœcie prezydenta Lecha Ka-
czyñskiego, który wielokrotnie podkreœla³ –
zwracam na to uwagê – ¿e jest zwolennikiem ra-
tyfikowania traktatu lizboñskiego, ale, jak doda-
wa³, tylko w warunkach pe³nej jednomyœlnoœci
dwudziestu siedmiu pañstw Unii Europejskiej.
Przypomnê, ¿e kiedy Francja obejmowa³a prezy-
dencjê, 1 lipca 2008 r., prezydent Lech Kaczyñ-
ski w wypowiedzi dla jednego z dzienników
stwierdzi³, ¿e sprawa ratyfikacji traktatu lizboñ-
skiego jest bezprzedmiotowa i ¿e go na razie nie
podpisze. Za niepowa¿ne uzna³ argumenty, ¿e
bez tego dokumentu Unia nie mo¿e dalej istnieæ.
Na pytanie, kiedy sk³onny by³by zmieniæ zdanie
i z³o¿yæ podpis pod traktatem, prezydent da³ wy-
raŸnie do zrozumienia, ¿e dopiero wówczas, gdy
zmieni siê stanowisko Irlandii. Powiedzia³: „Ale
musi to byæ decyzja suwerenna, a nie podjêta
pod naciskiem innych cz³onków Unii Europej-
skiej. Je¿eli zasada jednomyœlnoœci raz zostanie
z³amana, to ju¿ jej nie bêdzie nigdy”. To s¹ jego
s³owa. WypowiedŸ prezydenta Kaczyñskiego
skrytykowali wówczas niemal wszyscy eurokra-
ci, a rzeczniczka Komisji Europejskiej Pia Ahren-
kilde Hansen nawet upomnia³a prezydenta Pol-
ski, mówi¹c: „Wnioski koñcowe czerwcowego
szczytu Unii Europejskiej poœwiêcone Traktato-
wi z Lizbony s¹ jasne i jednoznaczne: traktat ra-
tyfikowa³y dot¹d parlamenty dziewiêtnastu kra-
jów, a proces ratyfikacji trwa, mimo irlandzkiego
«nie», i to odnosi siê tak¿e do Polski”.

Jak ju¿ wspomnia³em, Francja, która przejê³a
przewodnictwo w Unii Europejskiej w drugim
pó³roczu 2008 r., stara³a siê uczyniæ wszystko,
aby sprawa traktatu nie zosta³a zamkniêta. Nie
usta³y naciski na inne kraje, w tym w³aœnie na
Polskê i bezpoœrednio na prezydenta Kaczyñskie-

go, aby traktat podpisa³. I tu znowu przypomnê
s³owa prezydenta Sarkozy’ego, skierowane
wprost do prezydenta Polski: „To nie premier
Tusk, ale prezydent Kaczyñski negocjowa³ trak-
tat. Nie wyobra¿am sobie, ¿eby ktoœ, kto negocjo-
wa³ traktat i podpisa³ siê pod nim, zakwestiono-
wa³ w³asny podpis”. Na forum europejskim w su-
kurs polskiemu prezydentowi przyszed³ jedynie
Vaclav Klaus, prezydent Czech, który znany jest
ze swojego eurosceptycyzmu. Nie bêdê tu przypo-
mina³ kilku jego wypowiedzi w tej sprawie.

Wstrzymanie podpisu pod traktatem by³o i jest
dla polskiego prezydenta z jednej strony wa¿nym
gestem solidarnoœci z Irlandczykami, a z drugiej –
zabezpieczeniem interesów Polski w przysz³oœci.
Bo oczywiste jest, ¿e zgoda na zignorowanie w tej
chwili g³osu Irlandii by³aby zgod¹ na zignorowa-
nie g³osu Polski w przysz³oœci.

Dodam, zreszt¹ to ju¿ by³o podniesione w pyta-
niach i w wypowiedzi pana ministra, ¿e sprawa ra-
tyfikacji traktatu lizboñskiego budzi zastrze¿enia
nie tylko w Polsce i w Czechach, ale te¿ na przy-
k³ad w Niemczech. Przypomnê, ¿e traktat zosta³
zaskar¿ony przez kilku deputowanych oraz partiê
lewicow¹ do Federalnego Trybuna³u Konstytucyj-
nego w Karlsruhe. Zgodnie z prawem prezydent
Horst Köhler nie mo¿e z³o¿yæ koñcowego podpisu
pod niemieck¹ ratyfikacj¹ traktatu, zanim sêdzio-
wie tego problemu nie rozstrzygn¹. Jak wiemy,
werdykt ma zapaœæ do koñca maja bie¿¹cego ro-
ku. I tutaj ciekawostka. Jak donosz¹ niemieckie
media, przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskie-
go Hans-Gert Pöttering, aby nie by³o niespodzia-
nek – to s¹ w³aœnie s³owa Pötteringa: „aby nie by³o
niespodzianek” – w niedwuznaczny sposób
ostrzeg³ sêdziów tego trybuna³u, ¿e w razie nega-
tywnego werdyktu, a wiêc odrzucenia przez nich
traktatu, nie bêdzie mo¿na zreformowaæ Unii Eu-
ropejskiej. Czy tych s³ów nie nale¿y odebraæ jako
jakiejœ groŸby wobec sêdziów czy te¿, mówi¹c deli-
katnie, jako politycznego nacisku?

Faktycznie, jeœli traktatu nie podpisz¹ Niemcy,
to spowoduje to bardzo trudn¹ sytuacjê Unii Eu-
ropejskiej, nie da siê jej bowiem bez zgody Niemiec
przekszta³ciæ w jedno pañstwo, kosztem narodo-
wych demokracji. Bo o to chodzi w traktacie liz-
boñskim, który ma ustanowiæ nowy ³ad prawny
w Unii Europejskiej, ma jej nadaæ formê konsty-
tucyjnej ponadnarodowej federacji, zupe³nie nie-
podobnej do obecnej Wspólnoty, za to podobnej
do takich federacji jak USA czy Niemcy. Federacja
ta bêdzie stanowi³a osobn¹ formê prawn¹, nad-
rzêdn¹ wobec jej dwudziestu siedmiu pañstw
cz³onkowskich. Zapisy z Lizbony uczyni¹ zatem
z ponad piêciuset milionów mieszkañców dwu-
dziestu siedmiu krajów Unii Europejskiej rzeczy-
wistych obywateli nowej federalnej Unii Europej-
skiej. Traktat lizboñski, cokolwiek by o nim
s¹dziæ, poza kilkoma mniej istotnymi sprawami
pod wzglêdem prawnym jest w rzeczywistoœci taki
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sam jak Traktat ustanawiaj¹cy Konstytucjê dla
Europy, który g³osuj¹cy we Francji i w Danii od-
rzucili w referendach w 2005 r.

Dobrze by³oby tu przypomnieæ, ¿e podpisany
w 1992 r. traktat z Maastricht, z którego wywodzi
siê obecna forma Unii Europejskiej, by³ nazywany
Traktatem o Unii Europejskiej, nie zaœ traktatem
Unii, jako ¿e zapisy z Maastricht nie ustanawia³y
wyodrêbnionej ca³oœci z osobowoœci¹ prawn¹.
A obecne postanowienia traktatu lizboñskiego
stwierdzaj¹: „Unia zastêpuje Wspólnotê Europej-
sk¹ i jest jej nastêpc¹ prawnym”. Nie ulega w¹tpli-
woœci, ¿e postlizboñska Unia Europejska bêdzie
stanowi³a o wiêkszoœci praw dwudziestu siedmiu
krajów Unii Europejskiej.

Jak ju¿ wspomnia³em, obecnie najwa¿niej-
szym zadaniem eurokratów jest dalsza ratyfika-
cja traktatu lizboñskiego. I w³aœnie w tym celu
wczoraj, 18 marca, odby³o siê specjalne posiedze-
nie Komisji Europejskiej, którego uczestnicy za-
stanawiali siê nad tym, jak „pomóc” rz¹dowi Ir-
landii w zapewnieniu poparcia dla traktatu liz-
boñskiego podczas ponownego referendum, które
tam siê ma odbyæ. Informacjê tak¹ poda³ irlandzki
dziennik „The Irish Times”. Dwudziestu siedmiu
komisarzy spotka³o siê z szefem przedstawiciel-
stwa Irlandii przy Komisji Europejskiej Martinem
Territtem, który poinformowa³ ich o najnowszych
wynikach badañ irlandzkiej opinii publicznej
w sprawie zapisów Traktatu z Lizbony. Komisarze
postanowili wesprzeæ kampaniê reklamow¹ ma-
j¹c¹ przekonaæ Irlandczyków do g³osowania na
„tak” i przekazaæ kwotê blisko 2 milionów euro
z bud¿etu europejskiego na tê w³aœnie kampaniê
referendaln¹. Jednym s³owem, kosztami obci¹¿o-
no wszystkich obywateli krajów nale¿¹cych do
Wspólnoty. Komisja Europejska oczywiœcie nie
wesprze w czasie referendum przeciwników Unii.

Myœlê, ¿e po Irlandii przyjdzie kolej na naciski
na Polskê. Przypomnê, ¿e u nas przed z³o¿eniem
podpisu przez prezydenta mia³a powstaæ odpowie-
dnia ustawa zabezpieczaj¹ca nas przed wprowa-
dzeniem niektórych zapisów Karty Praw Podsta-
wowych, do³¹czonej do traktatu lizboñskiego. Na
to wyrazili zgodê premier i Sejm. Czy¿by to porozu-
mienie by³o ju¿ nieaktualne? Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Zapraszam pana senatora Ryszarda Bendera.

Senator Ryszard Bender:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Dobrze siê dzieje, ¿e od czasu do czasu goœcimy

tutaj przedstawiciela rz¹du zajmuj¹cego siê spra-

wami Unii Europejskiej, w której ju¿ prawie jesteœ-
my – prawie, bo to wci¹¿ jest jeszcze Wspólnota Eu-
ropejska, bo traktat lizboñski nie zosta³ w pe³ni
przyjêty. Trzeba zadaæ pytanie, zreszt¹ ja zawsze
zadajê je referentom, dlaczego pomija siê Radê Eu-
ropy, która jest przecie¿ wa¿nym organem Unii
Europejskiej, starszym od Parlamentu Europej-
skiego, nawet w³aœciwie go wyprzedzaj¹cym. Tym
bardziej ¿e tutaj od nas, z tej Izby, trzech senatorów
jest delegatami do Rady Europy, a trzech zastêpca-
mi. Zapomina siê o tym, ¿e Rada Europy posiada
wiele uprawnieñ w Unii Europejskiej, i to takich,
które przynale¿¹ wy³¹cznie jej, chocia¿by trybuna³
strasburski, prawda? Rada Europy monitoruje
przestrzeganie praw cz³owieka w pañstwach
cz³onkowskich, a tak¿e obserwuje i orzeka o legal-
noœci funkcjonowania w³adz w pañstwach, które
s¹ z ni¹ zwi¹zane. Te kwestie analizuj¹ w Radzie
Europy cz³onkowie klubów, a jest piêæ klubów po-
litycznych. Mówi¹cy te s³owa jest w klubie europej-
skich demokratów, pe³ni tam funkcjê wiceprzewo-
dnicz¹cego, a wiêc jest we w³adzach.

Dzisiaj, z woli mojego klubu i w³adz Rady Euro-
py, mia³em przebywaæ w Azerbejd¿anie, w Baku,
i obserwowaæ tam referendum konstytucyjne.
W poszczególnych krajach wci¹¿ jeszcze s¹ d¹¿-
noœci do wyd³u¿ania prezydentur, prawda,
i w Azerbejd¿anie to siê ci¹gnie do dzisiaj. W tym
celu Rada Europy powo³a³a komisjê ad hoc, czyli
specjaln¹, nadzwyczajn¹ komisjê, do której ja zo-
sta³em w³¹czony przez klub europejskich demo-
kratów. I bêdzie rzecz¹ naprawdê paradoksaln¹,
¿e ja nie bêd¹c w Baku, nie bêdê móg³ z³o¿yæ spra-
wozdania w czasie najbli¿szej sesji kwietniowej
o tym, jak to referendum konstytucyjne przebie-
ga³o. To bêdzie precedens. Nigdy dot¹d nie zdarzy-
³o siê jeszcze sprawozdanie z pominiêciem opinii
któregoœ z klubów. A dlaczego jestem tutaj, a nie
w Baku? A dlatego, ¿e pan marsza³ek Bogdan Bo-
rusewicz odmówi³ mi wyjazdu, t³umacz¹c to osz-
czêdnoœci¹. Mo¿e zrobi³ to mimowolnie, ale doko-
na³ ingerencji w decyzje suwerennej Rady Euro-
py, do czego nie ma prawa i czego nigdy nie uczy-
ni³ ¿aden przewodnicz¹cy któregokolwiek parla-
mentu z Europy. Oszczêdnoœæ, o ile jest rzeczowa,
zas³uguje na zrozumienie. Pan marsza³ek t³uma-
czy³ to kosztami, ró¿nymi, g³ównie chodzi³o o ko-
szty hotelu, drogiego hotelu w Baku, który zapro-
ponowa³a Rada. Ale przecie¿ w Baku jest du¿o in-
nych hoteli. Tak samo jest, gdy jedziemy na sesje
w Strasburgu, jedni bior¹ hotel dro¿szy, a inni
tañszy.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Wie-
my, o co chodzi³o.)

I kiedy po odmowie pod tym smutnym, infantyl-
nym wrêcz pretekstem, poinformowa³em telefoni-
cznie w³adze Rady Europy, ¿e nie bêdê móg³ tam
byæ, odpowiedziano mi, ¿e jeœli dla polskiego parla-
mentu powi¹zania z Rad¹ Europy s¹ zbyt drogie, to
niech Polacy wyst¹pi¹ z Rady Europy. To logiczne,
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ale i k³opotliwe, i – powiem to wprost – oœmieszaj¹ce
Polskê. I ta decyzja krêpuje i komplikuje relacje
miêdzy nami, cz³onkami, parlamentem a Rad¹ Eu-
ropy. Marsza³ek Borusewicz przez to, utrudni³ mi,
zreszt¹ wielokrotnie utrudnia³, wype³nianie man-
datu senatora na arenie miêdzynarodowej.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: To
jest blokowanie udzia³u.)

Dot¹d dotyczy³o to g³ównie mojej aktywnoœci
w Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami
za Granic¹. Pan marsza³ek utrudnia³ wyjazdy do
Polonii Ameryki £aciñskiej i by³ przeciwny…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Bardzo
przepraszam, Panie Senatorze, ale powinniœmy
siê trzymaæ tematu.)

Ja trzymam siê tematu, Pani Marsza³ek.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: No nie, bo

dzisiaj rozmawiamy o udziale…)
A pani marsza³ek musi trzymaæ stronê swojego

prze³o¿onego, pana marsza³ka, prawda? Choæ
trochê samodzielnoœci…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Rozma-
wiamy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pra-
cach Unii Europejskiej, a pan znacznie wykracza
poza ten temat.)

Nie, ja w³aœnie o tym mówiê. A wiêc ju¿…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: W tej

chwili mówi pan o Ameryce Po³udniowej.)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: To

jest blokowanie udzia³u…)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Jak pani

rozmawia³a przez telefon, Pani Senator, to pani
nie s³ysza³a.)

Dot¹d by³o to tylko utrudnianie, uniemo¿liwia-
nie pojawienia siê w USOPA£, bo pan Jan Koby-
lañski nie odpowiada³…

Obecnie pan marsza³ek ingeruje w decyzje in-
stytucji europejskiej, jak¹ jest Rada Europy – sta-
le mam odmowê dotycz¹c¹ moich wyjazdów do
Polaków na Bia³orusi. A w Radzie Europy, która
jest instytucj¹ Unii Europejskiej, jestem w podko-
misji do spraw Bia³orusi. I ja nie mogê w podkomi-
sji niczego powiedzieæ o tej sprawie z autopsji. To
jest naprawdê krêpuj¹ce, ¿e jako cz³onek wyspe-
cjalizowanej podkomisji muszê siê wykazywaæ
brakiem orientacji.

Wysoki Senacie, je¿eli pan marsza³ek nadal bê-
dzie mi uniemo¿liwia³ wype³nianie mandatu sena-
torskiego w Radzie Europy, to bêdê zmuszony wy-
st¹piæ z protestem do Komisji Regulaminowej, Etyki
iSprawSenatorskich.A jeœli onaminiepomo¿e, jeœli
mnie nie obroni, bêdê szuka³ jakiejœ innej obrony
prawnej. Nie chcia³bym, naprawdê nie chcia³bym,
¿eby dosz³o do takiej skrajnoœci. Wiem, jak powolnie
dzia³aj¹ s¹dy, najlepiej œwiadczy³o o tym trzynaœcie
lat mojego procesu z Goebbelsem propagandy stanu
wojennego, Jerzym Urbanem, ale wygra³em. Skoñ-
czy³em. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Teraz zapraszam pana senatora Edmunda Wit-

tbrodta.

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Muszê powiedzieæ, ¿e ja te¿ siê bardzo cieszê, ¿e

od czasu do czasu, przynajmniej kilka razy w ro-
ku, mamy okazjê szerzej podyskutowaæ na forum
Senatu o kwestiach unijnych. Tego nigdy za wiele,
zreszt¹, myœlê, najlepiejo tym œwiadczy wypo-
wiedŸ przedmówcy, który – mimo ¿e wielokrotnie
mówimy o tym, ¿e Rada Europy nie jest instytucj¹
Unii Europejskiej – ca³y czas powtarza, ¿e ni¹ jest.
Je¿eli siê poczyta jakiekolwiek ksi¹¿ki, to…

(Senator Ryszard Bender: W strukturze Unii
Europejskiej…)

S¹ w niej reprezentowane pañstwa Unii Euro-
pejskiej, ale nie tylko, bo tam jest czterdzieœci pa-
rê pañstw. I nie jest to instytucja Unii Europej-
skiej, tak ¿e proszê to dok³adnie sprawdziæ.

Niemniej jednak uwa¿am, ¿e bardzo dobrze,
¿e o tym dyskutujemy, dlatego ¿e wiele zadawa-
nych tutaj pytañ i wiele poruszanych tu proble-
mów powinno byæ szerzej znanych, nie tylko Ko-
misji Spraw Unii Europejskiej. My ju¿ trzykrot-
nie dyskutowaliœmy w naszej komisji nad infor-
macj¹ rz¹du na temat tego, co siê dzia³o w mi-
nionym pó³roczu. 3 marca tego roku mieliœmy
spotkanie poœwiêcone ocenie prezydencji fran-
cuskiej i równie¿ o tym mówiliœmy. Spotykaliœ-
my siê z przedstawicielami rz¹du ju¿ po szczycie
Rady, Unii Europejskiej, wtedy, kiedy by³ przy-
jmowany pakiet klimatyczno-energetyczny.
A wiêc te wszystkie kwestie na forum komisji by-
³y dyskutowane.

I ja bym tutaj chcia³ podziêkowaæ rz¹dowi,
a w szczególnoœci panu ministrowi za œwietnie
przygotowany, obszerny materia³ – ma on sto
piêædziesi¹t stron i wiele za³¹czników, które wno-
sz¹ bardzo du¿o informacji na temat tego, co siê
dzia³o w minionym pó³roczu w Unii Europejskiej.
Stanowi³ on te¿ dobr¹ podstawê do dyskusji.

Muszê powiedzieæ, ¿e w czasie naszej dyskusji
w komisji funkcjonowanie i dzia³anie rz¹du w mi-
nionym pó³roczu by³o dobrze oceniane. Szczegól-
nie podkreœlano czy wyró¿niano kompromis
w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego,
który zosta³ przyjêty w minionym pó³roczu. Pan
minister bardzo szczegó³owo o tym mówi³. Jest to
i kwestia Ÿróde³ dostaw, i infrastruktury, i defini-
cji solidarnoœci w kwestiach energetycznych, i te-
go, co dotyczy zasad przyznawania i stosowania
limitów CO2, tego, co dotyczy bezpieczeñstwa
energetycznego. Mówiliœmy te¿ o tym, ¿e bardzo
du¿ym osi¹gniêciem by³o dostrze¿enie inicjatywy
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polsko-szwedzkiej, a wiêc propozycji Partnerstwa
Wschodniego. To zosta³o przejête przez instytucje
unijne i w tej chwili jest to ju¿ wspólna unijna
sprawa.

Mówiliœmy te¿ du¿o o kryzysie finansowym,
o przeciwdzia³aniu kryzysowi i o tym, co czyni³
w tym czasie rz¹d. Rz¹d zapobiega³ protekcjoniz-
mom, które by³y zapowiadane, ale nie zosta³y
wprowadzone. Myœlê, ¿e zosta³o to skutecznie za-
blokowane. Gdy rozmawialiœmy o tym w czasie
spotkania przedstawicieli komisji do spraw unij-
nych, to Francuzi wycofywali siê z tego, mówi¹c,
¿e to, o czym mówi³ Sarkozy, to jest jakieœ niepo-
rozumienie, ¿e to nie jest prawda, ¿e to nie bêdzie
wdra¿ane w praktyce.

To, co by³o najwa¿niejsze, o czym te¿ mówiliœ-
my na posiedzeniu komisji, to fakt, ¿e okaza³o siê,
¿e Polska jest w stanie budowaæ koalicjê, ¿e jest
w stanie tak organizowaæ partnerów w Unii Euro-
pejskiej, aby móc osi¹gaæ swoje cele. W³aœciwie
wszystko to, co chcia³a osi¹gn¹æ na przyk³ad
w pakiecie klimatyczno-energetycznym, osi¹gnê-
³a. Za to nale¿y siê podziêkowanie i gratulacje dla
rz¹du. Myœlê, ¿e to jest œwietna zapowiedŸ tego, co
mo¿e nast¹piæ w przysz³oœci. Je¿eli mamy argu-
menty, je¿eli mamy dobre relacje z partnerami, to
mo¿emy wiele osi¹gn¹æ w Unii Europejskiej.

Sprawa Traktatu z Lizbony. My dzisiaj nie dys-
kutujemy na temat traktatu. Ta dyskusja przeto-
czy³a siê ju¿ przez parlament i parlament polski,
Sejm i Senat, wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów opowiedzia³
siê za przyjêciem traktatu. Prezydent mówi, ¿e
podpisze go wtedy, kiedy Irlandia, wobec tego nie
mo¿na mówiæ, ¿e Polska jest temu przeciwna. Co
to jest Polska? Polska to jest spo³eczeñstwo. Gdy
zapytaæ o to spo³eczeñstwa, to wiêkszoœæ jest za,
tak¿e wiêkszoœæ reprezentowana w Sejmie i w Se-
nacie jest za przyjêciem Traktatu z Lizbony. Wo-
bec tego nie mo¿na mówiæ tak, jak pan senator
Ryszka, ¿e my mamy zastrze¿enia itd. Mamy w¹t-
pliwoœci, ale uwa¿amy, ¿e wiêkszoœæ rozwi¹zañ
proponowanych w traktacie z Lizbony jest na na-
sz¹ korzyœæ, miêdzy innymi to, które dotyczy roli
parlamentu narodowego. Po przyjêciu traktatu
z Lizbony nasz parlament bêdzie mia³ zdecydowa-
nie wiêcej do powiedzenia, ³¹cznie z mo¿liwoœci¹
pokazania ¿ó³tej, a nawet czerwonej kartki w sy-
tuacji przyjmowania niektórych rozwi¹zañ legis-
lacyjnych. Rzeczywiœcie jest tak, ¿e kompetencje
s¹ bardziej klarownie dzielone. Tam jednoznacz-
nie jest zapisane, co nale¿y do kompetencji Unii
Europejskiej, co nale¿y do kompetencji pañstw
narodowych, które kompetencje s¹ kompetencja-
mi mieszanymi, a do tego wygl¹da to tak, ¿e
w kwestiach objêtych kompetencjami mieszany-
mi mo¿emy siê wypowiadaæ o tym, czy Unia Euro-
pejska nie za du¿o chce zaw³aszczyæ, a gdyby tak
by³o, mo¿emy siê temu sprzeciwiaæ.

Pan senator Bender mówi³ na przyk³ad o tym,
¿e parlamenty narodowe bêd¹ pe³ni³y rolê sejmi-
ków. Wcale tak nie jest. Moim zdaniem rola parla-
mentów narodowych w instytucjach unijnych bê-
dzie znacznie wiêksza ni¿ sejmików w pañstwie
i byæ mo¿e nale¿a³oby to rozwi¹zanie, które jest
przyjmowane na poziomie Unii Europejskiej,
zwi¹zane z zasad¹ pomocniczoœci, przyj¹æ w kra-
ju i zwiêkszyæ wp³yw sejmików na to, co siê dzieje
na poziomie narodowym.

Zmierzaj¹c do koñca, chcia³bym dodaæ, ¿e my
w komisji nad wszystkimi kwestiami, które by³y
tu podnoszone, bardzo szczegó³owo dyskutuje-
my. W tym tygodniu przeprowadziliœmy na przy-
k³ad debatê na temat GMO – by³a to debata bar-
dzo szczegó³owa, z udzia³em senatora Wojcie-
chowskiego, z udzia³em ekspertów, którzy byli
i za, i przeciw – i uznaliœmy, ¿e polityka rz¹du w tej
materii jest bardzo ostro¿na, jest za przyjêciem
has³a: Polska wolna od GMO, ale wtedy, gdy jest
ono wprowadzane, jest niezwykle ostro¿na. Myœ-
my dyskutowali równie¿ – tak¿e na konferencjach
– o Gazoci¹gu Pó³nocnym, o bezpieczeñstwie
energetycznym, o kryzysie finansowym. Nasze
g³osy zosta³y te¿ wys³uchane, symbolicznie to uj-
muj¹c, w Brukseli, bo przecie¿ w kwestii Gazo-
ci¹gu Pó³nocnego jest stanowisko, przyjmowane
tak¿e w Parlamencie Europejskim, które zwraca
uwagê na to, ¿e kwestie ekologiczne w tej materii
s¹ najistotniejsze. Je¿eli s¹ zagro¿enia ekologicz-
ne, to tylko one mog¹ to zablokowaæ, zaœ w ka¿dej
innej dziedzinie jest niezale¿noœæ dzia³ania pañ-
stw. My pewnie nie mo¿emy tego zablokowaæ, ale
kwestie ekologiczne s¹ kluczowe i s¹…

(Senator Czes³aw Ryszka: Polityczne s¹ groŸ-
niejsze.)

S¹ ró¿ne kwestie, ale ekologiczne to s¹ te, które
dostarczaj¹ argumentów rzeczowych, konkret-
nych i merytorycznych. Tak ¿e o tym wszystkim
dyskutowaliœmy i te kwestie, tak jak mówi³em, s¹
podnoszone.

Na zakoñczenie chcia³bym powiedzieæ, ¿e na-
sza komisja pozytywnie przyjê³a informacjê rz¹du
na temat minionego pó³rocza, tego, co siê dzia³o
w czasie prezydencji francuskiej, i jeszcze raz po-
dziêkowaæ za ten dobrze przygotowany i obfity
materia³. Cieszê siê, ¿e mo¿emy tu szerzej o tym
wszystkim dyskutowaæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Zapraszam pana senatora Leona Kieresa.

Senator Leon Kieres:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Drodzy Goœcie!
Dyskutujemy o ró¿nych poziomach i o ró¿nym

wymiarze, a przecie¿ ta debata powinna siê kon-
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centrowaæ na drugim pó³roczu ubieg³ego roku,
czyli na okresie prezydencji francuskiej, oraz
ewentualnie na ocenach pracy naszej komisji in-
tegracji europejskiej. Mo¿na oczywiœcie nieustan-
nie wracaæ do eurosceptycyzmu czy euroentuz-
jazmu, tak nas tu dzieliæ, mo¿na ponownie dys-
kutowaæ na temat perspektyw traktatu lizboñ-
skiego, tylko ¿e w ten sposób umykaj¹ nam kon-
kretne problemy, o których mówi³ pan minister
czy pan przewodnicz¹cy Edmund Wittbrodt.

Takim konkretnym problemem, chocia¿by
z naszej praktyki parlamentarnej, o który ja siê
ju¿ od dawna upominam, jest przyst¹pienie
w polskim Sejmie, a przede wszystkim w Senacie,
bo my reprezentujemy Senat, do pracy nad takimi
zmianami regulaminowymi, projektami, które za-
pewni¹ nam realizacjê traktatu lizboñskiego, jeœli
on wejdzie w ¿ycie, w odniesieniu do relacji z Par-
lamentem Europejskim.

Chodzi o formu³owanie opinii, zastrze¿eñ,
sprzeciwów. Jak te procedury bêd¹ wygl¹da³y tu,
u nas, w polskim Senacie? Od tego nie ucieknie-
my, a tego nie przygotuje siê w ci¹gu czterech, piê-
ciu miesiêcy, jestem o tym przekonany. Tymcza-
sem w tym zakresie nasza aktywnoœæ jest w stanie
hibernacji.

W tej chwili siê o to upominam, nie w ramach
rozmów kuluarowych, ale z tego miejsca zwracam
siê do w³adz marsza³kowskich o podjêcie tej spra-
wy, o pewn¹ inspiracjê, jeœli chodzi o tego rodzaju
dzia³ania. Prawd¹ jest, ¿e rola parlamentów naro-
dowych zmieni siê istotnie w porównaniu do obec-
nej sytuacji. W moim przekonaniu, uzyskamy is-
totny wp³yw na pracê organów Unii Europejskiej,
a zw³aszcza Parlamentu Europejskiego i Komisji
Europejskiej, a tu w³aœnie pojawia siê problem
udzia³u w procesie legislacyjnym.

Kolejne problemy dotycz¹ ju¿ zagadnieñ szcze-
gó³owych, o których ten bogaty materia³ mówi,
o czym ju¿ tutaj wspominano, chocia¿ nie zawsze,
powiedzmy, w taki sposób, na jaki te problemy za-
s³uguj¹. WeŸmy politykê energetyczn¹. Otó¿ w³a-
œnie dziêki naszemu pañstwu, trzeba powiedzieæ
wprost, dziêki panu prezydentowi oraz naszemu
rz¹dowi polityka energetyczna uzyska³a wymiar
zupe³nie inny od tego, jaki pocz¹tkowo, zw³aszcza
przed nasz¹ reakcj¹ wobec North Stream, by³
w Unii Europejskiej promowany albo przynaj-
mniej tolerowany. Ja sam, jako przewodnicz¹cy
Komisji Spraw Zagranicznych, z mojego doœwiad-
czenia i kontaktów wiem, ¿e byliœmy traktowani
jako swego rodzaju niesforne czy niepokorne dzie-
ci, które upominaj¹ siê o sprawy przes¹dzone ju¿
dawniej i w pewnym stopniu nawet jakoœ niszcz¹
solidarnoœæ europejsk¹, podczas gdy my o tê soli-
darnoœæ europejsk¹ w³aœnie siê upominamy.

Problem inny, tutaj niezauwa¿ony, to kwestia
choæby naszych konkretnych sukcesów w zakresie

polityki energetycznej, jak omówione w tym opra-
cowaniu, przyjête czy dyskutowane dwie klauzule:
klauzula pañstw trzecich, czyli dostêpu do nasze-
go rynku energetycznego przedsiêbiorców spoza
ugrupowania integracyjnego i level playing field,
czyli klauzula równych warunków dzia³ania, chro-
ni¹ca naszych operatorów linii przesy³owych w³aœ-
nie przed tak¹ nierówn¹ konkurencj¹. To jest efekt
pracy tego rz¹du i jego przedstawicieli, a tak¿e na-
szych parlamentarzystów, przede wszystkim je-
dnak w³adzy wykonawczej.

Problematyka konkurencji, w tym pomocy
publicznej, to jest kolejny wyraz eksponowany
w naszych dzia³aniach, z sukcesem lub nie, ale na
pewno. Oczywiœcie ró¿nie mo¿na to oceniaæ, tak¿e
w zale¿noœci od punktu widzenia. Co do innych
swobód rynku wewnêtrznego, to ju¿ nie bêdê siê
tutaj popisywa³ wiedz¹, ale przecie¿ materia³ ten
jest prezentowany, tak ¿e jeœli ktoœ ma ochotê
i chêæ, mo¿e docieraæ do ró¿nego rodzaju doku-
mentów, które przedstawiaj¹ dzia³ania Unii, jej
instytucji, a tak¿e jej cz³onków, w tym Polski.

Problem trzeciego filara, czyli Policji, wymiaru
sprawiedliwoœci. Tutaj przecie¿ przyjmowaliœmy
ustawy w zakresie wspó³pracy w ró¿nych wymia-
rach. WeŸmy chocia¿by problem egzekucji cywil-
noprawnej, wymiany informacji – o czym tu
wczoraj rozmawialiœmy – gdy idzie o sprawy pra-
wnokarne. To jest efekt dzia³ania równie¿ na-
szych w³adz. W tym opracowaniu jest czêsto – a¿
mnie w pewnym stopniu zdziwi³o, ¿e tak czêsto–
poruszany przez eurosceptyków problem ró¿ne-
go rodzaju inicjatyw wkraczaj¹cych w te sfery ¿y-
cia publicznego, które zgodnie z zasadami trak-
tatowymi nale¿¹ do domeny, do wy³¹cznych
kompetencji prawa wewnêtrznego; a wiêc jest
problem chocia¿by zwi¹zków nie tych tradycyj-
nych itd. Otó¿ w trakcie debaty, je¿eli idzie na
przyk³ad o sprawy orientacji seksualnej czy
wp³ywu na równe traktowanie osób bez wzglêdu
na religiê, przekonania, niepe³nosprawnoœæ,
wiek lub orientacjê seksualn¹ – w tym dokumen-
cie to jest wyraŸnie wyeksponowane – to w³aœnie
Polska popar³a dzia³ania maj¹ce na celu z jednej
strony efektywne zwalczanie dyskryminacji,
a z drugiej strony forsowa³a stanowisko, ¿e pro-
jektowane rozwi¹zania wymagaj¹ szczegó³owej
analizy i zapewnienia jak najdalej id¹cego bez-
pieczeñstwa prawnego, miêdzy innymi przez za-
chowanie kompetencji prawa krajowego. To po-
winno byæ wyraŸnie eksponowane tak¿e przez ta-
k¹ osobê, która uchodzi za nadmiernie toleran-
cyjn¹ – mówiê tutaj o sobie.

Problem Europejskiego Trybuna³u Sprawiedli-
woœci. Czy my jesteœmy tam pozywani, czy pozy-
wamy, faktem jednak jest, ¿e to s¹d sprawuj¹cy
kontrolê nad dzia³aniami w³adz wykonawczych
Unii Europejskiej, rol¹ pañstw, przestrzeganiem
prawa wspólnotowego. Przede wszystkim róbmy
wszystko, ¿eby w czasie takich debat jak ta zwra-
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caæ polskiemu rz¹dowi uwagê na b³êdy, by nie do-
chodzi³o do takiej sytuacji, w której jesteœmy w³aœ-
nie stron¹ pozywan¹. To jest te¿ problem tak zwa-
nych pytañ prejudycjalnych. S¹dy polskie maj¹
prawo zwracania siê do ETS z pytaniami w zwi¹zku
ze sprawami rozstrzyganymi tutaj, w Polsce, na
gruncie prawa polskiego, na przyk³ad w zwi¹zku ze
sprawami z zakresu zamówieñ publicznych.

Dlatego te¿, dziêkuj¹c rz¹dowi i komisji za tê
informacjê, oceniam j¹ pozytywnie w wymiarze
przedmiotowym, gdy idzie o wartoœci merytorycz-
ne, mimo wielu kontrowersyjnych ujêæ tak¿e
i przeze mnie w ten sposób podnoszonych.

Unia Europejska to oczywiœcie nie Rada Euro-
py, która jest te¿ wa¿n¹ organizacj¹, ale w zupe³nie
innym wymiarze, mianowicie w wymiarze prze-
strzegania praw cz³owieka w œwietle konwencji
o ochronie praw cz³owieka i praw obywatelskich.

Tutaj w sprawie dzia³añ Unii Europejskiej
w okresie prezydencji Francji uwa¿am, ¿e wszyst-
kie w³adze, które nas tam reprezentuj¹ i uczestni-
cz¹ w tych pracach, to znaczy pan prezydent,
rz¹d, nasi przedstawiciele w Parlamencie Euro-
pejskim, potrafi³y siê zmierzyæ, lepiej lub gorzej,
z wyzwaniami, jakie nios³y ze sob¹ prezydencja
francuska i okolicznoœci jej towarzysz¹ce. Za to
dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Proszê uprzejmie pana senatora Krzysztofa

Piesiewicza.
Proszê jeszcze dopisaæ pana senatora Cicho-

nia, który te¿ siê zg³osi³.

Senator Krzysztof Piesiewicz:

Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo!
Pan senator Kieres wzywa³, ¿eby skupiæ siê na

tym dokumencie, doœæ obszernym. Ja dzisiaj
w nocy go wertowa³em i chcê podziêkowaæ: to jest
dobry dokument œwiadcz¹cy o dobrej pracy kolej-
nych rz¹dów w ramach najpiêkniejszego projektu
w historii Europy, projektu zapocz¹tkowanego
przez wielkiego chrzeœcijanina Schumana, co do
którego w tej chwili…

(Senator Ryszard Bender: In odore sanctitatis.)
…jest prowadzony proces beatyfikacyjny. Po-

wtarzam, to najpiêkniejszy projekt w historii Eu-
ropy, który...

(Rozmowy na sali)
Proszê nie komentowaæ!
To najpiêkniejszy projekt w historii Europy.

A do tego, ¿e w tym projekcie jesteœmy, tak bardzo

przyczyni³ siê polski papie¿ w maju 2003 r., je-
dnoznacznie mówi¹c o tym, jakich chcia³by wyni-
ków referendum w Polsce.

(Senator Czes³aw Ryszka: To zdanie mu dopi-
sano.)

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: To jest udowodnione.)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Bardzo

proszê, ¿ebyœmy nie dyskutowali teraz.)
Mnie siê wydaje, Panie Senatorze, ¿e daleko

pan podró¿uje w tych tezach, bardzo daleko,
wrêcz niebezpiecznie daleko.

Chcê powiedzieæ, Panie Senatorze – to do pa-
na senatora Kieresa – ¿e nie sposób mówiæ
o traktacie lizboñskim, bo go jeszcze nie ma,
w zwi¹zku z tym ja mogê powiedzieæ prosto. Dla
mnie jedn¹ z najwiêkszych postaci w historii
Europy nowo¿ytnej jest Schuman. Ja jestem
euroentuzjast¹, tak jest, tak. Uwa¿am, ¿e trak-
tat lizboñski jest jednym z etapów tego wielkiego
projektu. I chcê podziêkowaæ obecnemu pol-
skiemu rz¹dowi, ¿e w sposób tak skuteczny i ja-
sny stawia sprawê wielkiego sukcesu poprzed-
niego rz¹du i prezydenta Kaczyñskiego, który
ten traktat wynegocjowa³. To wielki sukces pre-
zydenta Kaczyñskiego.

Mam tylko jedno zasadnicze pytanie, które
bez przerwy mnie drêczy: dlaczego moja ojczyz-
na musi uzale¿niaæ swoje decyzje i swój sukces
od decyzji innego narodu? Ja tego nie rozu-
miem. Ja tego po prostu nie rozumiem. To jest
moje pañstwo, to jest mój kraj, mój rz¹d i mój
sukces. Ja tego nie rozumiem. To jest jakieœ…
Ja bym chcia³ to zrozumieæ, ale nie rozumiem.
Ten traktat jest dobry dla Polski. Ten traktat
wzmacnia pozycjê polskiego, narodowego par-
lamentu. Ten traktat wzmacnia to, co jest fun-
damentem nauki spo³ecznej Koœcio³a, zasadê
subsydiarnoœci. Ten traktat jest Polsce po-
trzebny. Ten traktat jest traktatem, który jest
bardziej potrzebny w³aœnie dzisiaj ni¿ rok te-
mu, dzisiaj, w okresie kryzysu. Jesteœmy
gdzieœ we mgle, nie rozpoznajemy przyczyn te-
go kryzysu, a jak ta mg³a opada, pojawia siê
straszna twarz protekcjonizmu, a za protekcjo-
nizmem stoj¹ nacjonalizmy, a za nacjonalizma-
mi stoi szowinizm. Ten traktat jest Polce po-
trzebny w³aœnie z tego powodu.

Zmiana roli parlamentów, o czym mówi³ pan
senator Kieres, to jest dla nas wielka praca, po-
niewa¿ my bêdziemy mogli mieæ ogromny wp³yw
na to, co bêdzie siê dzia³o tam, w Brukseli. Traktat
o tym mówi. Ale dzisiaj chcê powiedzieæ jasno:
chcê zrozumieæ, dlaczego mój kraj uzale¿nia de-
cyzjê, byæ mo¿e jedn¹ z najwa¿niejszych w swojej
historii, od decyzji innego narodu. Bardzo go sza-
nujemy, ale jednak to inny naród. Dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

(Senator Czes³aw Ryszka: Bo to jest w traktacie
zapisane. To jest g³os narodu.)
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz zapraszam pana marsza³ka Bogdana Bo-
rusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Debatujemy nad prezydencj¹ francusk¹, oce-

niamy tê prezydencjê. Oczywiœcie s¹ jakieœ pobo-
czne g³osy, których trudno unikn¹æ, i jest to tak¿e
dyskusja nad traktatem lizboñskim. W zasadzie
dyskusja nad traktatem lizboñskim to dyskusja
nie tylko nad kierunkiem rozwoju Unii. Przecie¿
przeciwnicy tego traktatu s¹ przeciwnikami trak-
tatu nie dlatego, ¿e tam s¹ jakieœ konkretne zapi-
sy, ¿e jest on niezrozumia³y, s¹ to ci sami ludzie,
którzy byli przeciwnikami wejœcia naszego do
Unii. Ja rozumiem, ¿e w tej chwili, je¿eli siê ju¿
jest w Parlamencie Europejskim, je¿eli korzysta
siê z pieniêdzy, z apana¿y w tym parlamencie, to
trudno mówiæ „wychodzimy” albo „jestem prze-
ciwnikiem Unii Europejskiej”, ale mo¿na powie-
dzieæ „jestem przeciwnikiem traktatu”. I znaczna
czêœæ ludzi, którzy s¹ przeciwni traktatowi, to
w zasadzie przeciwnicy naszej integracji z Uni¹.

Prezydencja francuska by³a prezydencj¹, mo¿-
na powiedzieæ, siln¹. W czasie tej prezydencji wy-
darzy³ siê przynajmniej jeden kryzys, który, jak
myœlê, zmieni³ myœlenie, zmieni³ postrzeganie te-
go regionu na wschód od nas wœród wielu polity-
ków Unii Europejskiej. Ma³a wojna w Gruzji mia³a
bardzo du¿y wp³yw na to, co siê dzia³o póŸniej. Ak-
tywnoœæ prezydenta Sarkozy’ego, niezale¿nie od
tego, czy uzyska³ wszystko, co chcia³, by³a bardzo
widoczna i skuteczna. Tutaj Unia Europejska po-
kaza³a, ¿e je¿eli mówi jednym g³osem, to ma
wp³yw na bardzo wa¿ne, a tak¿e groŸne sytuacje.
I to trzeba dostrzec. Pokazuje to te¿, jak istotna
jest unijna polityka zagraniczna, której nie ma.
Ale przecie¿ obok unijnej polityki zagranicznej
musi byæ wspólna polityka energetyczna, której
te¿ nie ma. Ja rozumiem te g³osy, które mówi¹, ¿e
je¿eli bêdzie wspólna polityka zagraniczna, to ton
bêd¹ nadawali ci najwiêksi i najsilniejsi, ale to bê-
dzie zale¿a³o tak¿e od nas i od krajów, które myœl¹
podobnie jak my. Jaki bêdzie kierunek tej polityki
i czy bêdziemy mieli na ni¹ wp³yw? Myœlê, ¿e naj-
gorsza jest taka sytuacja, w której jest tak, jak
jest. Bo w³aœnie jest taka sytuacja, której siê oba-
wiamy. ¯eby to zmieniæ, potrzebne jest wejœcie
traktatu lizboñskiego albo potrzebni s¹ tacy poli-
tycy i z tak¹ pozycj¹ jak Sarkozy.

Chcê te¿ zwróciæ uwagê, ¿e trzeba wzmocniæ
pozycjê parlamentów krajowych. To jest dla mnie
jasne, ale to oznacza dla pañstwa senatorów tak-
¿e dodatkowe obci¹¿enie, dodatkow¹ pracê. W sy-
tuacji, kiedy zostanie wprowadzony traktat, oczy-
wiœcie parlamenty europejskie uzyskuj¹ mo¿li-

woœæ blokowania, czyli musz¹ siê porozumieæ
miêdzy sob¹. Jednoczeœnie my nie mo¿emy zosta-
wiæ spraw europejskich, prawa europejskiego tyl-
ko w Komisji Spraw Unii Europejskiej, istnieje ko-
niecznoœæ zaanga¿owania komisji merytorycz-
nych. To jest dla mnie jasne. I na ten temat nie tyl-
ko dyskutujemy i zastanawiamy siê – przynaj-
mniej ja siê zastanawiam w tym gronie osób, które
siê zajmuj¹ sprawami zagranicznymi – jak to zro-
biæ, bo to trzeba zrobiæ, ale tak¿e trwa dyskusja
w czasie parlamentarnych kontaktów miêdzyna-
rodowych. I tak¹ dyskusjê prowadzi³em czy pro-
wadziliœmy ju¿ w ubieg³ym roku na posiedzeniu
przewodnicz¹cych parlamentów Czwórki Wy-
szehradzkiej. Mówiliœmy o rzeczach konkretnych.
Tak¹ dyskusjê prowadziliœmy niedawno na spot-
kaniu przewodnicz¹cych parlamentów Unii Eu-
ropejskiej w Pary¿u. I tego typu dyskusje czy roz-
mowy s¹ prowadzone w zasadzie na ka¿dym mul-
tilateralnym spotkaniu na poziomie przewodni-
cz¹cych parlamentów. I tu chcê zadeklarowaæ, ¿e
przygotowujemy siê do tego. Problem jest nastê-
puj¹cy – zrobimy to, o ile traktat wejdzie w ¿ycie,
wiêc nale¿y to robiæ wtedy, kiedy raczej bêdzie pe-
wnoœæ, ¿e on wejdzie w ¿ycie. W tej chwili mo¿na
tylko prowadziæ prace koncepcyjne, a nie organi-
zacyjne, które poci¹gn¹ za sob¹ koszty.

I teraz chcia³bym ustosunkowaæ siê do wypo-
wiedzi jednego z senatorów, pana senatora Ben-
dera, delegata do Rady Europy, instytucji, która
ma tyle wspólnego z Uni¹ Europejsk¹, ¿e jest
w Europie. Panie Senatorze, ja nie wiem, co pan
robi³ w tej Radzie Europy, skoro pan dopiero dzi-
siaj zdaje sobie z tego sprawê. Rada Europy nie
jest ¿adnym organem Unii Europejskiej i ma zu-
pe³nie inne zadania.

(Senator Ryszard Bender: A trybuna³ strasbur-
ski, organ Rady?)

Panie Senatorze, naprawdê proponowa³bym
nie wchodziæ w tej kwestii w dyskusjê, bo to nie
ma sensu…

(Senator Ryszard Bender: Dajmy spokój, bo…)
Bo to nie ma sensu. I naprawdê jestem zasko-

czony tym, ¿e pan, cz³onek Rady Europy, dowia-
duje siê dopiero dzisiaj, ¿e Rada Europy nie jest…
¿e cz³onek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady
Europy dowiaduje siê dopiero dzisiaj, ¿e ta insty-
tucja nie jest instytucj¹ Unii Europejskiej.

Rozumiem, ¿e Azerbejd¿an jest krajem bardzo
atrakcyjnym do wyjazdu.

(Senator Ryszard Bender: Ja nie wiem, pan tam
mo¿e by³, ja nie.)

Tak, ja tam by³em.
Ale w tym samym czasie albo prawie w tym sa-

mym czasie odbêd¹ siê wybory w Mo³dawii. Inny
pana wniosek mówi³ o zgodzie na wyjazd i sfinan-
sowanie wyjazdu w charakterze obserwatora wy-
borów w Mo³dawii. Zdecydowa³em…

(Senator Ryszard Bender: Pan bêdzie decydo-
wa³? Ja nic o tym nie wiem.)
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Zdecydowa³em, ¿e nasza delegacja jedzie na
wybory do Mo³dawii.

(Senator Ryszard Bender: Nic o tym nie wiem.
Dziêkujê za szczodrobliwoœæ, ale nie…)

Panie Senatorze, otrzyma³em informacjê, ¿e
pan odmówi³…

(Senator Ryszard Bender: No, przysz³a po spra-
wie Baku…)

…¿e pan odmówi³ wyjazdu. Pan chce jechaæ....
(Senator Ryszard Bender: Nie mogê tam jechaæ,

bo jestem ju¿…)
Ja rozumiem, Baku jest bli¿ej ni¿ Mo³dawia,

wiêc podró¿ jest mniej uci¹¿liwa.
Nie mo¿na w ten sposób podchodziæ do pe³nie-

nia swoich obowi¹zków senatorskich. Panie Se-
natorze, my i pan mamy obowi¹zek przede wszys-
tkim pracowaæ tutaj, a wszystko inne to s¹ spra-
wy dodatkowe.

Ju¿ wydawa³o siê, ¿e przebrzmia³a sprawa wy-
jazdów do pana Kobylañskiego. Skoro pan siê
skar¿y, Panie Senatorze, to chcê powiedzieæ, ¿e
tak¹ sam¹ liniê, któr¹ ja prezentowa³em w tam-
tym Senacie i któr¹ prezentujê w tym Senacie,
prezentowa³a pani minister Fotyga, która by³a
przeciwna tego typu kontaktom, i prezentuje obe-
cny minister Sikorski. Powinno panu coœ mówiæ
to, ¿e ministrowie z ró¿nych rz¹dów mieli jedno-
znaczny stosunek do tej kwestii.

(Senator Ryszard Bender: Pierwszy raz s³yszê,
¿e minister Fotyga tak¹ liniê prezentowa³a, byæ
mo¿e na ucho to panu marsza³kowi mówi³a.)

(Senator Czes³aw Ryszka: Ja te¿ pierwszy raz
s³yszê.)

Panowie Senatorowie, Panie Senatorze, mimo
moich obiekcji pojecha³ pan tam prywatnie, ma
pan do tego prawo.

Chcia³bym jeszcze panu przypomnieæ, ¿e na
pytanie zadane w poprzedniej kadencji adresowa-
ne do pana, dlaczego tego wyjazdu pan nie wyka-
za³ w rejestrze korzyœci, do dzisiaj nie otrzyma³em
odpowiedzi. Wiêc, Panie Senatorze...

(Senator Ryszard Bender: Bilet mogê przed-
stawiæ…)

…to jest kwestia jeszcze do wyjaœnienia, ale to
jest kwestia zupe³nie uboczna.

Uwa¿am, ¿e polityka zagraniczna, kierunki na-
szych dzia³añ i priorytety musz¹ byæ koordynowane
i nie mo¿na w tej bardzo wa¿nej kwestii uprawiaæ sa-
modzielnej partyzantki. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

(Senator Ryszard Bender: Wszystko pod linijkê.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Proszêozabranieg³osupanasenatoraCichonia.
Zapraszam.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Z zainteresowaniem wys³ucha³em bardzo

szczegó³owego i rzetelnego sprawozdania pana
ministra i chcia³bym siê podzieliæ paroma uwaga-
mi, jakie mi siê nasunê³y.

Nie da siê ukryæ, ¿e Europa, tak jak i ca³y œwiat,
prze¿ywa kryzys, kryzys niew¹tpliwie ekonomicz-
ny, ale w przeciwieñstwie do wielu innych czêœci
œwiata równie¿ kryzys demograficzny. Europa
jakby wrêcz wymiera³a. Zwi¹zane jest to z niskim
przyrostem naturalnym. St¹d spodziewaæ by siê
nale¿a³o, ¿e w czasie tej prezydencji, b¹dŸ co b¹dŸ
francuskiej, a Francja cieszy siê wyj¹tkowo do-
brymi rozwi¹zaniami prorodzinnymi – przypomnê
chocia¿by kwestie zasi³ków macierzyñskich, ur-
lopów wychowawczych i innej pomocy, jaka jest
œwiadczona rodzinom – wypracuje siê jakieœ roz-
wi¹zania równie¿ w wymiarze ogólnoeuropej-
skim. Z przykroœci¹ przyjmujê to, ¿e te starania
w³aœciwie niestety spe³z³y na niczym, dlatego ¿e
starania zmierzaj¹ce chocia¿by do obni¿enia po-
datku i zastosowania ulgowej stawki podatku od
wartoœci dodanej, czyli VAT, niestety nie zosta³y
uwieñczone sukcesem. Jest wrêcz absurdem, ¿e
opodatkowanie ubiorów dzieciêcych, odzie¿y
dzieciêcej i pieluszek, pampersów mieœci siê
w maksymalnej stawce podatkowej, czyli wynosi
22%, podczas gdy a¿ siê prosi, ¿eby w celu spowo-
dowania rozwoju demograficznego Europy zasto-
sowaæ ulgow¹ stawkê podatkow¹.

Europa cierpi równie¿ na brak wykwalifikowa-
nych pracowników. Nale¿a³oby z satysfakcj¹ od-
notowaæ rozwi¹zania dotycz¹ce przyjêcia dyrek-
tywy, która sprzyja³aby imigracji zarobkowej osób
wysoko wykwalifikowanych. O ile siê orientujê,
zosta³o to uwieñczone sukcesem, a wiêc jest to in
plus dla Unii Europejskiej.

Chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê na pewne
rozwi¹zania, które wzbudzaj¹ swojego rodzaju
niepokój, zw³aszcza w Polsce i w tej czêœci Europy,
która nie chce zaakceptowaæ ¿ywnoœci genetycz-
nie modyfikowanej, rozwi¹zania, które wynikaj¹
z przyjêtego stanu prawnego co do swobody prze-
p³ywu towarów i us³ug. Mianowicie mamy powa¿-
ny k³opot z tym, ¿eby zablokowaæ ewentualnie im-
port takiej ¿ywnoœci, nawet je¿elibyœmy wprowa-
dzili zakaz produkcji takiej ¿ywnoœci na terenie
w³asnego kraju. Przypomnê chocia¿by sprawê
rozstrzygniêt¹ przez Europejski Trybuna³ Spra-
wiedliwoœci w Luksemburgu, czyli kazus Cassis
de Dijon. Chodzi³o w nim o kwestiê sporu miêdzy
Francj¹ a Niemcami, które nie chcia³y wpuœciæ na
swój teren tego wspania³ego napoju Cassis po-
chodz¹cego z Dijon z tego powodu, ¿e zawiera³ on
ni¿szy procent alkoholu, ani¿eli przewiduj¹ to
krajowe regulacje niemieckie, które ustanowi³y
pewien procent alkoholu jako minimum pozwala-
j¹ce uznaæ dany trunek za alkohol. Podobnie mo-
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¿e byæ z importem ¿ywnoœci genetycznie modyfi-
kowanej, mo¿emy spotkaæ siê z tym, ¿e mimo za-
kazu produkcji na terenie Polski, bêdziemy nie-
stety zmuszeni tolerowaæ import. Tu jest pewien
problem do rozstrzygniêcia.

Nastêpn¹ kwesti¹, która wzbudza te¿ zaintere-
sowanie prawników, a zw³aszcza, wydaje mi siê,
tych eurosceptyków, jest orzecznictwo Europej-
skiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci w Luksembur-
gu i relacje miêdzy tym trybuna³em a trybuna³em
w Strasburgu, który dzia³a w ramach Rady Euro-
py. A rzeczywiœcie trzeba przypomnieæ, nie jest
ona czêœci¹ sk³adow¹ Unii Europejskiej…

(Senator Ryszard Bender: Ale kolebk¹ Unii Eu-
ropejskiej.)

…i nale¿y to odró¿niaæ, aczkolwiek jest niew¹t-
pliwie kolebk¹ pewnych d¹¿eñ unifikacyjnych, ja-
kie siê pojawi³y w Europie po II wojnie œwiatowej,
d¹¿eñ, które najpierw by³y uwieñczone powsta-
niem Rady Europy, przywi¹zuj¹cej wagê g³ównie
do promocji i przestrzegania praw cz³owieka,
a nastêpnie zosta³y rozwiniête w wyniku powsta-
nia trzech wspólnot gospodarczych; potem te
wspólnoty przekszta³ci³y siê stopniowo w Uniê
Europejsk¹. Wszystko by³o w porz¹dku dopóty,
dopóki te wspólnoty gospodarcze i Unia Europej-
ska zajmowa³y siê kwestiami gospodarczymi. Od
pewnego momentu powsta³a jednak swoista kon-
kurencja – podobna do tej, jaka istnieje u nas miê-
dzy S¹dem Najwy¿szym a Trybuna³em Konstytu-
cyjnym – w kwestii, kto lepiej chroni prawa cz³o-
wieka, do czego, tak jak mówiê, pierwotnie, wcze-
œniej zosta³a powo³ana w³aœnie Rada Europy. Nie-
stety, wystêpuje tu rozbie¿noœæ miêdzy orzeczni-
ctwem trybuna³u luksemburskiego, czyli pier-
wotnie Trybuna³u Sprawiedliwoœci Wspólnot Eu-
ropejskich, teraz Unii Europejskiej, a Europej-
skiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu
jako organu Rady Europy. Ten pierwszy trybuna³,
czyli Wspólnot Europejskich, niestety, nie stosuje
tak wysokich standardów, zw³aszcza je¿eli chodzi
na przyk³ad o ochronê prywatnoœci, o ochronê
przed przeszukaniem lokalu, jak stosuje Europej-
ski Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu.

Najbardziej rozs¹dne wydaje siê rozwi¹zanie,
zreszt¹ przewidziane w traktacie lizboñskim, ¿e
Unia Europejska powinna przyst¹piæ do Europej-
skiej Konwencji Praw Cz³owieka jako strona. Wte-
dy, po pierwsze, by³aby gwarancja, ¿e bêd¹ stoso-
wane takie same standardy, a po drugie, w ten
sposób orzecznictwo trybuna³u luksemburskiego
by³oby poddane kontroli trybuna³u strasburskie-
go, który jako ten sprawuj¹cy najwy¿szy wymiar
sprawiedliwoœci w ramach Rady Europy obejmo-
wa³by równie¿ swoim zakresem dzia³ania kontro-
lê orzeczeñ Europejskiego Trybuna³u Sprawiedli-
woœci, który jest bardzo liberalny w kwestiach do-
tykaj¹cych sfery moralnoœci, sfery pewnych war-

toœci – i to tak liberalny, ¿e to w³aœnie chyba pro-
wokuje eurosceptyków do postawienia pewnej
kontry. Gdyby nie by³o tego liberalizmu w tych¿e
kwestiach, to, myœlê, by³oby du¿o mniej euros-
ceptyków. I tego sobie nale¿y ¿yczyæ, ¿eby rzeczy-
wiœcie Unia Europejska sta³a siê stron¹ Europej-
skiej Konwencji Praw Cz³owieka. Nie bêdê prze-
d³u¿a³ swojego wyst¹pienia. Na tym koñczê. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Andrzejewski. Zapraszam.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Za ka¿dym razem z prawdziw¹ satysfakcj¹ od-

notowujê poruszanie problematyki integracji eu-
ropejskiej, której jestem gor¹cym zwolennikiem,
podobnie zreszt¹ jak nasz Ojciec Œwiêty Jan Pa-
we³ II, co nie oznacza, ¿e z pe³nym aplauzem uto¿-
samiam integracjê europejsk¹ z jej prób¹ w posta-
ci funkcjonowania Unii Europejskiej. Nie jest to
jedyne rozwi¹zanie i nie jest to wy³¹czne rozwi¹za-
nie, aczkolwiek jest to w tej chwili jedyna chyba
taka formu³a – obok Rady Europy, o której mówi³
w sposób znakomity mój przedmówca – która sta-
nowi dla nas i wyzwanie, i zobowi¹zanie do aktyw-
noœci.

Dziêkujê bardzo panu ministrowi za przedsta-
wienie sprawozdania z prezydencji francuskiej.
Na bazie tego sprawozdania chcia³bym sformu³o-
waæ wniosek, ¿e nale¿y rozszerzyæ uprawnienia
UKIE po to, ¿eby nie by³ tylko w jedn¹ stronê prze-
kaŸnikiem opinii, co wynika z prawa unijnego, ¿e-
by jednoczeœnie w ramach prawa unijnego móg³
na zewn¹trz forsowaæ stanowisko rz¹du polskie-
go i opinie prawne dotycz¹ce chocia¿by nienaru-
szania konstytucji, która w ka¿dym pañstwie jest
nienaruszalna, równie¿ w myœl prawa polskiego,
w zakresie funkcjonowania nadrzêdnoœci prawa
europejskiego, zarówno pierwotnego, jak i wtór-
nego.

Wreszcie problem, który za ka¿dym razem mu-
si siê pojawiæ w dyskusji – to jest problem w³aœci-
wego ukszta³towania integracji europejskiej i to
jest problem traktatu lizboñskiego. Niejednokrot-
nie formu³owa³em zdanie, ¿e nie uwa¿am tego
traktatu za najwiêksze osi¹gniêcie europejskiej
myœli prawniczej, wrêcz uwa¿am, ¿e jak najprê-
dzej trzeba go zast¹piæ bardziej trafnym roz-
strzygniêciem. A dlaczego? Muszê powiedzieæ to
w dwóch s³owach w ramach przydzielonego mi
czasu. Mianowicie dlatego, ¿e traktat lizboñski
stanowi, i¿ od chwili jego wejœcia w ¿ycie zostaje
nadane nowe brzmienie art. 48 obowi¹zuj¹cego
dotychczas Traktatu o Unii Europejskiej. Co mó-
wi art. 48? On mówi, ¿e Rada Europejska mo¿e
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podj¹æ decyzjê zmieniaj¹c¹ wszystkie postano-
wienia lub czêœæ z nich czêœci trzeciej traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To oznacza,
¿e z pominiêciem wymogu art. 90 Konstytucji Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej… Przepraszam,
ju¿ nie ludowa. Ale ci¹gle w takim zakresie zale¿-
noœci, byæ mo¿e, jesteœmy traktowani, jak w po-
przednim okresie – konstytucja deklaruje jedno,
a realizowane jest drugie. I do tego zmierza rów-
nie¿ w tym wypadku nowa redakcja art. 48.

A wiêc wbrew temu, ¿e konstytucja mówi, jaki
ma mieæ zakres i charakter przekazywanie kom-
petencji organów w³adzy pañstwowej w niektó-
rych sprawach, które polski organ jest obowi¹za-
ny stwierdziæ, organowi miêdzynarodowemu –
mówi o tym art. 89 pkt 1 konstytucji, a o nadrzê-
dnoœci funkcjonowania tego prawa mówi art. 90 –
ustanowiony tym traktatem organ Unii Europej-
skiej mo¿e odt¹d w³asn¹ decyzj¹ zmieniæ ten za-
kres i okreœliæ, w jakich czêœciach bez zgody par-
lamentu i w³adz polskich kompetencje zostan¹
przejête przez Uniê. Tym samym przyjêcie blan-
kietowej, samoistnej kompetencji Rady Europej-
skiej do zmiany czêœci traktatu, z pominiêciem
konstytucyjnych i ustawowych wymogów kompe-
tencyjnych polskich organów legislacyjnych
w postaci Sejmu i Senatu, jest sprzeczne z wymo-
giem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
w myœl której ka¿da zmiana traktatu wymaga zgo-
dy wyra¿onej w ustawie, je¿eli tylko dotyczy pun-
któw wymienionych w art. 89 konstytucji, do któ-
rego siê odwo³ujê. Taki charakter nosi ta blankie-
towa norma zmienionego art. 48 traktatu lizboñ-
skiego. To jest norma upowa¿niaj¹ca do samo-
kszta³towania treœci i zakresu dzia³ania organów
Unii, z pominiêciem konstytucyjnych wymogów
potwierdzaj¹cych zmiany przez pañstwo polskie.
To jest bezprecedensowy tryb pomijania konsty-
tucyjnych uprawnieñ w dziedzinie kszta³towania
praw i obowi¹zków poszczególnych pañstw cz³on-
ków Unii Europejskiej. Dotyczy to, zreszt¹, nie
tylko Polski. Wreszcie, to samokszta³towanie
kompetencji Unii bez zgody pañstw jej cz³onków
w otwarty sposób ogranicza zasadê pomocniczo-
œci i proporcjonalnoœci, jeœli chodzi o funkcjono-
wanie Unii Europejskiej w zakresie pozostawio-
nym uznaniu Rady Europejskiej, z pominiêciem –
poza fakultatywnym opiniowaniem parlamen-
tów, o czym za chwilê – konstytucyjnych wymo-
gów kszta³towania zmiany prawa traktatowego
dotycz¹cego kwestii wymienionych w art. 89 na-
szej konstytucji.

Teraz o rozszerzeniu udzia³u parlamentów kra-
jowych w traktacie. Iluzoryczne jest traktatowe
w³¹czenie parlamentów krajów Unii Europejskiej
do systemu stanowienia prawa Unii jako prawa
nadrzêdnego nad prawem krajów cz³onkowskich.
Parlamenty cz³onków Unii bowiem, i to w liczbie

1/3 lub 1/4, w zale¿noœci od przedmiotu regulacji,
mog¹ jedynie wyraziæ swoj¹ opiniê o projektowa-
nych rozwi¹zaniach prawnych…

(Senator Czes³aw Ryszka: Opiniê.)
Opinia ta nie jest wi¹¿¹ca.
(Rozmowy na sali)
Jaki to wiêc system wspó³decydowania! To je-

dynie system wczesnego, o czym zreszt¹ mówi³
Rados³aw Sikorski w swoim exposé…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panowie Se-

natorowie, proszê nie prowadziæ równolegle dys-
kusji.)

(Senator Czes³aw Ryszka: Przepraszam, Panie
Marsza³ku,polskiorgan jestobowi¹zanystwierdziæ.)

To jedynie system wczesnego ostrzegania o tym,
co czeka poszczególne pañstwa i ich obywateli z ty-
tu³u narzucanych jednak z góry rozwi¹zañ.

(Rozmowy na sali)
Wreszcie, trzeba powiedzieæ, czy chodzi

o mo¿liwoœæ samoistnej interpretacji pojêæ i dy-
rektyw zarz¹dzania stosowaniem praw cz³owie-
ka w ramach nadrzêdnej nad prawem krajowym
w³adzy s¹downiczej – mówi³ o tym senator Ci-
choñ – w ramach konkurencyjnoœci, okazuje
siê, Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka
z Kart¹ Praw Podstawowych. Na zasadzie Karty
Praw Podstawowych orzeka ETS, Europejski
Trybuna³ Sprawiedliwoœci, jak równie¿ w ra-
mach rozszerzonej zasady niedyskryminacji, bo
to jest ta podstawa. Czyli w jakimœ sensie Euro-
pejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci, a nie trybuna³
w Strasburgu, bêdzie organem nadrzêdnym dla
krajów Unii. Ma³o tego, poniewa¿ w zakresie
kompetencji s¹ ju¿ stosowane przez Europejski
Trybuna³ Sprawiedliwoœci kompetencje do-
mniemane Unii Europejskiej, bêdziemy mieli do
czynienia, na zasadzie analogii, z domniemany-
mi kompetencjami dookreœlania, gdzie jest na-
ruszana zasada proporcjonalnoœci, równoœci,
niedyskryminacji przy stosowaniu praw cz³o-
wieka, a gdzie nie jest. A wiêc i tutaj mamy zasa-
dê podleg³oœci s¹du w Strasburgu; wydaje siê to
z tego wynikaæ.

Konkluduj¹c – nie oznacza to, ¿e nie nale¿y
tych rozwi¹zañ udoskonalaæ, ¿e nale¿y przeciw-
stawiæ siê integracji europejskiej. Po prostu ta in-
tegracja wymaga, po pierwsze, g³êbokiego posza-
nowania zdania, nawet odrêbnego, poszczegól-
nych cz³onków Unii, a po drugie, zrewidowania
postanowieñ traktatu. To nie jest Pismo Œwiête.
Redakcja nowego traktatu konstytucyjnego, któ-
ry nadawa³by integracji w³aœciwy charakter, jest
dopiero przed nami.

I wreszcie problem poruszany w toku dyskusji…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ju¿ chyba

nie starczy czasu, Panie Senatorze.)
Starczy? No, jak starczy…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: No, ju¿ nie,

bo up³ynê³o dok³adnie dziesiêæ minut.)
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Ile?
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Dok³adnie

dziesiêæ.)
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku. Pozosta-

wiam resztê do pog³êbionej, mam nadziejê, dys-
kusji i w ramach komisji integracji, i w ramach ca-
³ego Senatu. Dziêkujê bardzo za udzielenie g³osu.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo za autodyscyplinê.
Pan senator Kaleta, proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Chcia³bym odnieœæ siê w swojej wypowiedzi do

dwóch wyst¹pieñ. Najpierw mo¿e do wyst¹pienia
pana senatora Piesiewicza, który jako, jak powie-
dzia³, zadeklarowany euroentuzjasta codziennie
czy co wieczór zadaje sobie pytanie, dlaczego Pol-
ska – w domyœle, oczywiœcie, prezydent Rzeczypo-
spolitej, pan Lech Kaczyñski – nie ratyfikuje trak-
tatu lizboñskiego, ¿eby on ju¿ po stronie polskiej
móg³ byæ przyjêty. Myœlê, ¿e odpowiedŸ, Szanowni
Pañstwo, jest bardzo prosta. Nie trzeba nie spaæ
po nocach, ¿eby tê odpowiedŸ poznaæ. Otó¿ odpo-
wiedŸ jest taka: w imiê odpowiedzialnoœci. W imiê
odpowiedzialnoœci, a tak¿e w imiê pewnej idei,
która w³aœnie tu, z tego miejsca, z naszej ojczyzny
posz³a jak gdyby w œwiat: w imiê solidarnoœci, tak-
¿e solidarnoœci z innymi narodami, które w tym
zakresie maj¹ w¹tpliwoœci, powa¿ne w¹tpliwoœci.
Chodzi równie¿ o to, ¿eby g³os tych narodów by³
w Europie wzmocniony.

Panie Marsza³ku, nie sposób te¿ nie odnieœæ siê
do wypowiedzi pana marsza³ka Bogdana Boruse-
wicza, który czêœæ swojego wyst¹pienia poœwiêci³
na to, aby skomentowaæ wypowiedŸ pana senato-
ra, pana profesora Ryszarda Bendera.

(SenatorCzes³awRyszka:Nara¿aciesiê,Kolego…)
I powiem szczerze: jestem w pewien sposób

zdumiony, ¿e jeden z najwa¿niejszych polskich
polityków wypowiada siê w taki sposób i jak gdyby
sam sobie przeczy. Otó¿ najpierw pan marsza³ek
stwierdza czy wrêcz insynuuje, ¿e wyjazd pana se-
natora Bendera do Azerbejd¿anu móg³by mieæ
charakter turystyczny czy ma jakiœ podtekst tury-
styczny, neguje w ogóle funkcjonowanie Rady Eu-
ropy, jak gdyby wyrzuca ten organ z krêgu insty-
tucji, które w Europie; maj¹ jakieœ znaczenie.
I nagle, w tym samym wyst¹pieniu, pan marsza-
³ek Borusewicz daje przyzwolenie na to, ¿eby pan
senator Bender móg³ jechaæ na wybory do Mo³da-
wii i uwa¿a, ¿e tu jest wszystko w porz¹dku.

(SenatorCzes³awRyszka:Ale tylkoznarzeczon¹.)
W zwi¹zku z tym powstaje pytanie: gdzie tu jest

logika? Najpierw neguje siê wyjazd do Azerbejd¿a-
nu, sugeruj¹c, ¿e jest to w³aœnie ten wyjazd tury-
styczny, ¿e jest to wyjazd niepotrzebny z uwagi na
rangê Rady Europy. Potem, w tym samym wy-
st¹pieniu, pan marsza³ek jest ³askaw og³osiæ nam
tutaj, ¿e wyjazd na wybory do Mo³dawii jest mo¿li-
wy w œwietle obowi¹zuj¹cego prawa.

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze, za tê dygre-
sjê – zwracam siê tu do pana senatora Zientar-
skiego – ¿e trzeba koordynowaæ wyjazdy, ponie-
wa¿ jest to bardzo istotne. Mam nadziejê, ¿e pan,
odnosz¹c siê do tego, co mówi³ pan marsza³ek, z t¹
opini¹ siê zgadza. W zwi¹zku z tym chcia³bym po-
wróciæ do naszej dyskusji porannej, podczas któ-
rej dyskutowaliœmy na temat odwo³ania przewo-
dnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej. Nie
uzyska³em wtedy odpowiedzi na pytanie, czy pan
senator Tomasz Misiak, jad¹c w delegacji senac-
kiej ze swoj¹ narzeczon¹… No, chodzi o to, czy to
dzia³anie by³o skoordynowane, tak jak pan sena-
tor Piotr Zientarski tutaj powiedzia³. Szanowni
Pañstwo, ja to po prostu pozostawiam bez komen-
tarza. Bardzo dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Poproszê pana senatora Wies³awa Dobkow-
skiego o zabranie g³osu.

(Senator Czes³aw Ryszka: Z narzeczon¹ trzeba
koordynowaæ…)

(Senator Piotr Zientarski: Trzeba koordynowaæ
wyjazdy, tak powiedzia³ pan marsza³ek.)

Senator Wies³aw Dobkowski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Tak siê sk³ada, ¿e w czasie prezydencji francus-

kiej by³ przyjmowany, by³ procedowany w Europie
tak zwany traktat lizboñski. Dobrze pamiêtamy,
¿e u nas, w Senacie, ten traktat te¿ by³ procedo-
wany w wielkim poœpiechu. Zwo³ano posiedzenie
specjalnie w tym celu, w sposób tak szybki, ¿e na-
wet nie by³o czasu dobrze siê zapoznaæ z tym trak-
tatem. No i jakby przeforsowano ten traktat wiêk-
szoœci¹ g³osów, po czym wszyscy ci, którzy g³oso-
wali… Mo¿e nie wszyscy, ale media i pewne œrodo-
wiska okreœlili tych, którzy g³osowali przeciw, eu-
rosceptykami, którzy s¹ przeciwko Unii Europej-
skiej. Nawet ja siê spotykam w swoim œrodowisku
z takim okreœleniem, ¿e jestem przeciwko Unii
Europejskiej. Otó¿ myœlê, ¿e my, ja i wielu z tych,
którzy g³osowali wtedy przeciwko, nie czujemy
siê, przynajmniej nie wszyscy, tymi, którzy s¹
przeciwko Unii Europejskiej i nie chc¹ przyj¹æ te-
go traktatu. Nie podoba mi siê to, ¿e traktat w ta-
kim poœpiechu by³ przyjmowany, ¿e nie by³ dobrze
przygotowany. Przede wszystkim oczekiwa³em te-
go, ¿e zgodnie z wczeœniejszymi zapowiedziami
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bêdzie najpierw przyjêta tak zwana ustawa kom-
petencyjna, która mia³a za zadanie utrudniæ
ewentualne wycofanie siê z zapisów traktatu liz-
boñskiego. W przypadku, gdyby komuœ w przy-
sz³oœci przysz³o do g³owy, ¿e mamy siê wycofaæ
z pewnych wa¿nych dla Polski zapisów traktatu
lizboñskiego, musia³aby byæ zgoda trzech orga-
nów w³adzy, a wiêc rz¹du, parlamentu i prezyden-
ta. Przewa¿nie jest tak, ¿e ta sama opcja nie ma
swojego prezydenta, rz¹du i parlamentu, a wiêc
by³oby to znaczne utrudnienie, gdybyœmy chcieli
siê wycofaæ, gdyby ktoœ rz¹dz¹cy w Polsce chcia³
siê wycofaæ. I dlatego uwa¿a³em, ¿e najpierw trze-
ba przyj¹æ tê ustawê kompetencyjn¹. Co wiêcej,
czas na ratyfikacjê by³ doœæ d³ugi, bo mieliœmy
czas do koñca roku, dlatego nie rozumia³em tego
poœpiechu i tego, ¿e musieliœmy najpierw przyj¹æ
traktat, a potem liczyæ na obiecanki pana premie-
ra Donalda Tuska, ¿e potem przyjmiemy ustawê
kompetencyjn¹. I okaza³o siê, ¿e mieliœmy racjê.
Mieliœmy racjê, bo ustawa kompetencyjna do tej
pory nie zosta³a wprowadzona. To by³ jeden z wa¿-
nych powodów, który sprawi³, ¿e nie popar³em
wtedy traktatu lizboñskiego. Miêdzy nami mó-
wi¹c: w tej chwili, kiedy jeszcze nie mamy trakta-
tu lizboñskiego, naprawdê nie musimy siê do nie-
go spieszyæ. Jako Polska nie mamy ¿adnych po-
wodów, by spieszyæ siê do tego, ¿eby traktat liz-
boñski wszed³ w ¿ycie, poniewa¿ obowi¹zuj¹cy na
razie traktat nicejski, który jest wa¿ny do 2017 r.,
jest dla Polski o wiele lepszy ni¿ traktat lizboñski,
bo przecie¿ w ramach tego traktatu Polska ma po-
zycjê podobn¹ do pozycji Niemiec. No, mo¿e tro-
chê ni¿sz¹ ni¿ pozycja Niemiec, ale prawie tak¹
sam¹ jak Hiszpanii, W³och, jak pozycja wielkiej
czwórki europejskiej, w sk³ad której wchodz¹ je-
szcze Wielka Brytania i Francja. My naprawdê nie
mamy siê do czego spieszyæ, bo w tej chwili mamy
lepsz¹ sytuacjê. Prezydent wynegocjowa³, tak jak
tu pan mówi – i to bardzo dobrze wynegocjowa³…
A zapisy z Joaniny, które wesz³y w ¿ycie, te¿ po-
prawi³y sytuacjê. My nie mogliœmy siê samotnie
upieraæ, ¿e w ogóle nie przyjmiemy traktatu liz-
boñskiego i ¿e mo¿e byæ tylko traktat nicejski. Te-
go Polska nie mog³a zrobiæ, bo nie mia³a na tyle si-
³y i wsparcia innych krajów. Ale naprawdê, nie
spieszmy siê do tego traktatu lizboñskiego. Na ra-
zie, do 2017 r., obowi¹zuje traktat nicejski, a co
bêdzie po 2017 r., to tylko Bóg raczy wiedzieæ. Nie
wiadomo. Nie wiemy, czy teraz dochody z Unii Eu-
ropejskiej… Dochody netto to chyba s¹ na pozio-
mie zerowym, a nied³ugo mo¿e bêdziemy na mi-
nusie. Tak ¿e dla nas to nie jest korzystne. Dlatego
dziwi¹ mnie wypowiedzi tak nas poganiaj¹ce, po-
spieszaj¹ce, te naciski na pana prezydenta, ¿eby
jak najszybciej podpisa³ ten traktat.

Senator Kaleta ju¿ powiedzia³ o tym, ¿e w imiê
solidarnoœci europejskiej… To znaczy, ¿e nie mo-

¿e byæ tak, ¿e na jakiœ ma³y kraj s¹ wywierane na-
ciski dlatego, ¿e wszyscy inni traktat ratyfikuj¹.
Do tego w tej chwili traktat lizboñski i tak nie bê-
dzie funkcjonowa³, bo nie ma zgody jednego kraju
– Irlandii. A dopóki zgody Irlandii nie ma, to nie
ma sensu to, ¿eby pan prezydent ten traktat pod-
pisywa³, bo i tak on w ogóle nie wejdzie w ¿ycie.

Tak ¿e tyle uwag… Choæ mam jeszcze jedn¹
uwagê co do prezydencji francuskiej, bo mamy tu
akurat temat dzia³alnoœci Polski w czasie prezy-
dencji francuskiej. Nie podoba mi siê postawa pa-
na prezydenta Sarkozy’ego, który w zasadzie, jak
by³o widaæ, wprost naciska³ pana prezydenta:
musisz podpisaæ, bo jak nie, to, powiedzmy, pod-
padniesz itd. To mi siê bardzo nie podoba, bo wi-
daæ tutaj, ¿e du¿e kraje chc¹ zdominowaæ kraje
mniejsze. Polska jest krajem, który, mo¿e nie jest
w wielkiej czwórce, ale w wielkiej szóstce czy sió-
demce jest. My naprawdê mo¿emy wesprzeæ ma³e
kraje, zintegrowaæ pewn¹ grupê pañstw w Euro-
pie i zyskaæ w ten sposób du¿e znaczenie. Nie mo-
¿emy zachowywaæ siê tak, ¿e idziemy z wyci¹gniê-
t¹ rêk¹ do du¿ych krajów i prosimy siê o ³askê.
Polska tak¿e jest du¿ym krajem, musimy zdawaæ
sobie z tego sprawê i tak graæ, ¿eby… Proszê pañ-
stwa, nie ma w Europie filantropów. Teraz, pod-
czas kryzysu, widaæ wyraŸnie, ¿e ka¿dy zabiega
o w³asn¹ pozycjê. Unia Europejska, solidarnoœæ
itd. – to wszystko jest dobre, ale jest dobre, jak jest
dobrze, a jak jest kryzys, to wtedy ka¿dy dba o sie-
bie. I tylko w Polsce jest wielu naiwnych polity-
ków, którzy bardziej dbaj¹ o innych ni¿ o nasz
w³asny interes. Apelujê, ¿eby wszyscy sobie zdali
z tego sprawê i dbali g³ównie, w pierwszej kolejno-
œci, o nasz interes, a dopiero póŸniej o interes ca³ej
Unii Europejskiej. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan Senator Grzegorz Czelej, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Czelej:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Obiecujê, ¿e bêdzie krótko.
Tematem tego punktu posiedzenia jest prezy-

dencja francuska i temu chcia³bym poœwiêciæ kil-
ka s³ów. Co ten pó³roczny okres zmieni³? Wydaje
mi siê, ¿e nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na dwa
fakty, które mia³y miejsce. Wojna w Gruzji sta³a
siê przyczyn¹ zwrócenia uwagi na kwestiê polityki
zagranicznej Unii Europejskiej. Inicjatywa prezy-
denta Sarkozy’ego przynios³a sukces w postaci
podpisania porozumienia z Rosj¹. W tym aspek-
cie nale¿y rozpatrywaæ to jako sukces, sukces
Unii Europejskiej. Ale zarazem s³aboœci¹ tego po-
rozumienia jest kwestia jego realizacji. I na to
chcia³bym zwróciæ uwagê – choæ z perspektywy
Polski i historii naszych stosunków z Rosj¹, dla
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nas osobiœcie, nie jest to coœ, co dziwi. Wydaje mi
siê jednak, ¿e sta³o siê to powodem do zmiany w
œwiadomoœci w samej Unii Europejskiej.

Drug¹ kwesti¹, na któr¹ chcia³bym zwróciæ
uwagê, jest inny jêzyk, jakim teraz rozmawia siê
o kwestiach bezpieczeñstwa energetycznego
w Unii Europejskiej. Ostatni okres zmieni³ œwia-
domoœæ co do tej kwestii w Unii. O ile pamiêtam,
jeszcze rok temu na te sprawy patrzono w Unii
Europejskiej ze zdziwieniem, na zasadzie: o co
wam chodzi? Teraz, po wypadkach w ubieg³ym ro-
ku, ten problem jest zupe³nie inaczej postrzegany
i nie budzi ju¿ zdziwienia to, dlaczego jest poru-
szany.

Omawiam prezydencjê francusk¹ z punktu wi-
dzenia osoby, która g³osowa³a za przyjêciem trak-
tatu, zdaj¹c sobie sprawê z jego u³omnoœci i majac
pewne zwi¹zane z nim w¹tpliwoœci. Ale odnosz¹c
siê do samego traktatu, chcia³bym zwróciæ uwa-
gê, ¿e proces integracji gospodarczej w Unii prze-
biega prawid³owo, mimo rozbie¿noœci czy sprze-
cznoœci interesów poszczególnych krajów. O ten
proces, mówi¹c szczerze, siê nie martwiê.

Olbrzymim wyzwaniem dla Unii Europejskiej
jest jednak, moim zdaniem, polityka zagraniczna.
Zupe³nie inne s¹ optyki, spojrzenia poszczegól-
nych pañstw na tê kwestiê. My, stosuj¹c nasz
punkt widzenia takiego jakby frontowego kraju
na wschodniej granicy Unii, mamy zupe³nie inn¹
optykê co do polityki zagranicznej, co równie¿ wy-
nika z kontekstu naszych doœwiadczeñ historycz-
nych. A zupe³nie inaczej na te sprawy patrz¹ kraje
Europy Zachodniej, zw³aszcza Hiszpania czy Por-
tugalia, które optykê maj¹ ukierunkowan¹ zu-
pe³nie inaczej. Patrz¹c na tê kwestiê i maj¹c za
podstawê doœwiadczenia prezydencji francuskiej,
uwa¿am, ¿e bêdzie to w d³u¿szym okresie najtrud-
niejsze wyzwanie dla integracji europejskiej. Bê-
d¹ siê z tym mierzyæ kolejne prezydencje. Myœlê,
¿e szale wagi polityki zagranicznej bêd¹ balanso-
wa³y w zale¿noœci od tego, który z krajów bêdzie
przewodniczy³ Unii, a wiêc kto konkretnie bêdzie
tê prezydencjê sprawowa³.

Niemniej jednak prezydencja francuska prze-
bieg³a jako aktywna. Wydaje mi siê te¿, ¿e by³a
prezydencj¹ dla nas bardzo korzystn¹. Co do
spraw dla nas bardzo wa¿nych i strategicznych,
to nast¹pi³a zmiana w œwiadomoœci w Unii Euro-
pejskiej. W d³u¿szym okresie jest to dla nas bar-
dzo korzystne. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Chcia³bym poinformowaæ Wysoki Senat, ¿e li-

sta mówców zosta³a wyczerpana.
Zapytujê zatem pana ministra, czy chcia³by za-

braæ g³os i ustosunkowaæ siê do g³osów w dyskusji.

(Podsekretarz Stanu w Urzêdzie Komitetu Inte-
gracji Europejskiej Maciej Szpunar: Tak.)

Panie Ministrze, zapraszam w takim razie na
mównicê.

Przepraszam… A, tak. Przedtem jeszcze zamy-
kam dyskusjê.

Z tym ¿e panu, Panie Ministrze, g³osu nie od-
bieram.

Podsekretarz Stanu
w Urzêdzie
Komitetu Integracji Europejskiej
Maciej Szpunar:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Rzeczywiœcie niezwykle krótko, bo kilka odnie-

sieñ do dyskusji…
Jeœli chodzi o wyst¹pienie pana senatora Ben-

dera, to powiem tak: Rada Europy nie jest oczywi-
œcie organem Unii Europejskiej, jest tu jednak pe-
wna nowoœæ w zakresie na przyk³ad Partnerstwa
Wschodniego, bo jeden z projektów w ramach
Partnerstwa Wschodniego, dotycz¹cy prawo-
rz¹dnoœci, bêdzie realizowany we wspó³pracy
z Rad¹ Europy. Tak ¿e pewne styki istniej¹. To jest
jeden przyk³ad.

(Senator Ryszard Bender: Przecie¿ trybuna³
strasburski jest matk¹, ¿e tak powiem, instytucji
europejskich, jest kolebk¹…)

(G³os z sali: Nie, nie.)
Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Zbigniewa

Romaszewskiego, to jeszcze uzupe³niê, ¿e w ra-
mach recovery plan, którego losy decyduj¹ siê
w dniu dzisiejszym, w zwi¹zku z kwesti¹ nadmia-
ru energii elektrycznej z pó³nocnych Niemiec ze
œrodków europejskich ma byæ tak¿e wspó³finan-
sowany projekt nazwany „Baltic electric ring”,
maj¹cy na celu odprowadzenie nadwy¿ek energii
elektrycznej z Niemiec.

W odniesieniu do kwestii, któr¹ poruszy³
w swoim wyst¹pieniu pan senator Zbigniew Ci-
choñ, przyznam, ¿e rzeczywiœcie, jeœli chodzi o po-
litykê prorodzinn¹ i o zagadnienia zwi¹zane
z przyrostem naturalnym w Unii Europejskiej, to
Unia nie ma kompetencji, nie mo¿e podj¹æ ¿a-
dnych dzia³añ legislacyjnych, jedynie w aspek-
tach zupe³nie pobocznych. Aktualnie negocjowa-
ne jest przyjêcie dyrektywy o czasie pracy i miêdzy
innym jest tam kwestia tak zwanych elastycznych
form pracy, które umo¿liwi¹ równoczesne wyko-
nywanie, po³¹czenie dzia³alnoœci zawodowej z ak-
tywnoœci¹ rodzinn¹.

Jeœli chodzi o kwestiê, któr¹ poruszy³ tak¿e pan
senator Zbigniew Cichoñ, dotycz¹c¹ przyjmowa-
nia do pracy w pañstwach cz³onkowskich fachow-
ców, ludzi wysoko wykwalifikowanych z pañstw
trzecich, to w ramach tytu³u IV Traktatu ustana-
wiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹, odnosz¹cego
siê do wiz, azylu, imigracji, jest aktualnie negocjo-
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wana tak zwana dyrektywa o niebieskiej karcie,
która umo¿liwia przyjmowanie wysoko wykwalifi-
kowanych fachowców z pañstw trzecich do pracy
w pañstwach cz³onkowskich.

Pan senator Andrzejewski poruszy³ rzeczywi-
œcie bardzo wa¿kie aspekty zwi¹zane z Traktatem
z Lizbony i rol¹ parlamentów narodowych. Oczy-
wiœcie jest to dyskusja prawnicza i pewnych kwe-
stii nie jesteœmy dziœ w stanie przes¹dziæ. Ja nie
mam w¹tpliwoœci, uwa¿am, ¿e zwiêkszenie roli
parlamentów narodowych nie jest fasadowe.
Oczywiœcie jest to opinia, ale nie mam w¹tpliwo-
œci, ¿e taka opinia bêdzie mia³a bardzo wa¿ki wy-
miar polityczny w procesie legislacyjnym w Unii
Europejskiej. 1/3 parlamentów pañstw cz³on-
kowskich to jest silny g³os o istotnej legitymacji,
o bardzo du¿ej legitymacji i instytucje europejskie
na pewno takiego g³osu nie zlekcewa¿¹.

Jeœli chodzi o art. 48, nazywany klauzul¹ passa-
relle czy procedur¹ k³adki, to nie chcê w tej chwili
kwestii przes¹dzaæ o jego konstytucyjnoœci. Moim
zdaniem, nie da siê tu dopatrzeæ sprzecznoœci
z art. 90 czy art. 91 naszej konstytucji, tym bar-
dziej ¿e ten sam mechanizm, aczkolwiek w w¹skim
zakresie, istnieje obecnie w Traktacie o Unii Euro-
pejskiej i umo¿liwia jednomyœlne przeniesienie pe-
wnych zagadnieñ z Traktatu o Unii Europejskiej
do Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europej-
sk¹. W Traktacie z Lizbony jest on nieco szerszy,
ale pamiêtajmy, ¿e do tego potrzebna jest jedno-
myœlnoœæ wszystkich pañstw cz³onkowskich. Tak
¿e na pewno wbrew woli jakiegokolwiek pañstwa
cz³onkowskiego modyfikacja czêœci III Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tego przy-
sz³ego, zastêpuj¹cego traktat o Wspólnocie, nie bê-
dzie mog³a byæ dokonana, nie mo¿e siê to staæ bez
zgody któregokolwiek z pañstw cz³onkowskich.
Niezale¿nie od tego nie chcê przes¹dzaæ jednozna-
cznie kwestii konstytucyjnoœci. Pewnie na ten te-
mat wypowie siê Trybuna³ Konstytucyjny. Dziêku-
jê za uwagê.

Wnoszê o przyjêcie tego sprawozdania rz¹du.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo panu ministrowi Maciejowi
Szpunarowi za przedstawienie informacji.

Stwierdzam, ¿e Senat zapozna³ siê z informacj¹
dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Pol-
skiej w pracach Unii Europejskiej w okresie od
lipca do grudnia 2008 r., to znaczy podczas prezy-
dencji francuskiej.

Jeszcze raz dziêkujê, Panie Ministrze.
Za chwilê og³oszê przerwê do godziny 15.45, ale

najpierw poproszê o ³askawe wys³uchanie komu-
nikatów.

Proszê bardzo.

Senator Sekretarz
Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
Komunikaty.
Informujê, ¿e marsza³ek Senatu zwo³uje posie-

dzenie Konwentu Seniorów w dniu dzisiejszym na
godzinê 15.15. Ponadto informujê, ¿e zaraz po og-
³oszeniu przerwy odbêdzie siê spotkanie Prezy-
dium Senatu.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej
w sprawie wyboru kandydata na przewodnicz¹ce-
go komisji odbêdzie siê bezpoœrednio po og³osze-
niu przerwy w obradach w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej w sprawie rozpatrzenia poprawek do ustawy
o zmianie ustawy o dzia³ach administracji rz¹do-
wej oraz ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecz-
nych odbêdzie siê bezpoœrednio po og³oszeniu
przerwy w obradach w sali nr 179.

Posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej w sprawie rozpatrze-
nia ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem
Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów
Ukrainy o zasadach ma³ego ruchu granicznego od-
bêdzie siê o godzinie 15.15 w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich odbêdzie siê w dniu dzisiej-
szym o godzinie 15.25. W porz¹dku obrad: przy-
gotowanie projektu uchwa³y Senatu w sprawie
odwo³ania przewodnicz¹cego Komisji Regulami-
nowej, Etyki i Spraw Senatorskich, przygotowa-
nie projektu uchwa³y Senatu w sprawie powo³a-
nia przewodnicz¹cych Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Gospodarki Narodowej. Dziêkujê
bardzo.

(Senator Piotr Andrzejewski: A sala?)
Sala nr 217.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
Cenna uwaga. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Mam nadziejê, ¿e wszyscy zainteresowani za-
pamiêtali godziny i numery sal.

Og³aszam przerwê do godziny 15.45.
Dziêkujê, Wysoki Senacie.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 16
do godziny15 minut 47)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Wznawiam obrady.
Proszê o zajmowanie miejsc.
(Rozmowy na sali)
Jak rozumiem, wszystkim siê spieszy, wobec

tego proszê o szybkie zajmowanie miejsc.
Przystêpujemy do realizacji porz¹dku obrad.
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Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Wysoki Senacie, wnoszê o uzupe³nienie po-
rz¹dku obrad o punkty: odwo³anie przewodni-
cz¹cego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich, druk senacki nr 500, i rozpatrzenie
tego jako punktu piêtnastego porz¹dku obrad;
wybór przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Na-
rodowej oraz przewodnicz¹cego Komisji Ustawo-
dawczej, druk senacki nr 501, i rozpatrzenie tego
jako punktu szesnastego porz¹dku obrad; zmia-
ny w sk³adzie komisji senackich, druk senacki
nr 498, i rozpatrzenie tego jako punktu siedem-
nastego porz¹dku obrad.

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

Czyktoœchcezg³osiæ sprzeciwwtej sprawie?Nie.
Wobec braku sprzeciwu stwierdzam, ¿e Senat

przyj¹³ przedstawion¹ propozycjê dotycz¹c¹ roz-
szerzenia porz¹dku obrad.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
nastego porz¹dku obrad: trzecie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy o jêzyku polskim.

Drugie czytanie tego projektu odby³o siê na
dwudziestym ósmym posiedzeniu Senatu w dniu
5 marca 2009 r. Senat po przeprowadzeniu dys-
kusji skierowa³ projekt ustawy do Komisji Usta-
wodawczej oraz Komisji Kultury i Œrodków Prze-
kazu w celu ustosunkowania siê do zg³oszonych
w toku dyskusji wniosków i przygotowania dodat-
kowego sprawozdania w tej sprawie. Sprawozda-
nie komisji znajduje siê w druku nr 444X.

Proszê sprawozdawcê komisji, senator Barbarê
Borys-Damiêck¹, o przedstawienie dodatkowego
sprawozdania komisji.

O, ju¿ pani tutaj jest.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pozwolêsobieprzedstawiækrótkiesprawozdanie.
Otó¿ po³¹czone komisje, Komisja Ustawodaw-

cza oraz Komisja Kultury i Œrodków Przekazu, na
posiedzeniu w dniu 5 marca 2009 r. ustosunko-
wa³y siê do zg³oszonego w toku dyskusji wniosku.
Komisje popar³y wniosek zawarty w zestawieniu
i wnosz¹ o jego przyjêcie przez Senat wraz z jedno-
litym projektem ustawy o zmianie ustawy o jêzy-
ku polskim. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy senator Piotr £ukasz Andrzejewski, jako

wnioskodawca i zarazem senator sprawozdawca
komisji, po pierwszym czytaniu chce jeszcze za-
braæ g³os?

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê, nie.)
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdaw-
ców i wnioskodawców w zwi¹zku z przedstawio-
nym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zg³osiæ
takie zapytanie? Nie widzê zg³oszeñ.

Przystêpujemy do g³osowania nad projektem
ustawy o zmianie ustawy o jêzyku polskim.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzone
g³osowanie nad przedstawion¹ poprawk¹ zawar-
t¹ w druku nr 444X, a nastêpnie nad przyjêciem
projektu w ca³oœci – druk nr 444S – ze zmianami
wynikaj¹cymi z ewentualnej poprawki.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wion¹ poprawk¹. Poprawka zmierza do zapewnie-
nia ochrony stronie s³abszej umowy, któr¹ jest
osoba œwiadcz¹ca pracê lub konsument maj¹cy
obywatelstwo polskie.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Rozmowy na sali)
Jeszcze jedna osoba nie g³osowa³a… Tak, teraz

ju¿ wszyscy g³osowali.
Na 88 obecnych senatorów 88 popar³o popraw-

kê. (G³osowanie nr 4)
Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem

projektu ustawy w ca³oœci, ze zmianami wynika-
j¹cymi z przyjêtej poprawki, oraz nad projektem
uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Komisje proponuj¹, aby Senat upowa¿ni³ sena-
tor Barbarê Borys-Damiêck¹ do reprezentowania
Senatu w dalszych pracach nad projektem usta-
wy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem ustawy? Pro-

szê o naciœniêcie przycisku „za”.
Kto przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu wziê³o udzia³ 88 senatorów

i 88 g³osowa³o za przyjêciem projektu usta-
wy.(G³osowanie nr 5)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy o jê-
zyku polskim i podj¹³ uchwa³ê w sprawie wniesie-
nia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
senator Barbarê Borys-Damiêck¹ do reprezento-
wania Senatu w dalszych pracach nad tym pro-
jektem.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad: odwo³anie przewo-
dnicz¹cego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich.

Projekt uchwa³y przygotowany przez Komisjê
Regulaminow¹, Etyki i Spraw Senatorskich za-
warty jest w druku nr 500. Informujê, ¿e wniosek
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o odwo³anie senatora Piotra Zientarskiego z fun-
kcji przewodnicz¹cego Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich zosta³ pozytywnie za-
opiniowany przez Konwent Seniorów.

Proszê o zabranie g³osu sprawozdawcê Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, se-
natora Zbigniewa Szaleñca.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, w imieniu Ko-
misji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich chcia³bym zg³osiæ wniosek w sprawie od-
wo³ania przewodnicz¹cego Komisji Regulamino-
wej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Na podstawie art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu
komisja przyjê³a projekt uchwa³y w sprawie od-
wo³ania przewodnicz¹cego Komisji Regulamino-
wej, Etyki i Spraw Senatorskich. Tam w art. 1 jest
zapisane, ¿e Senat Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu od-
wo³uje senatora Piotra Zientarskiego z funkcji
przewodnicz¹cego Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ

g³os w tej sprawie? Nie?
To ja ze swojej strony chcia³bym po prostu po-

dziêkowaæ panu senatorowi – nam siê bardzo do-
brze w komisji pracowa³o, bez zgrzytów, w spoko-
ju. Tak ¿e dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie odwo-
³ania senatora Piotra Zientarskiego z funkcji prze-
wodnicz¹cego Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich.

Przypominam, ¿e g³osowanie w sprawach per-
sonalnych jest tajne i odbywa siê przy u¿yciu
opieczêtowanych kart do g³osowania. Do przepro-
wadzenia g³osowania tajnego wyznaczam sekre-
tarzy: senatora Andrzeja Szewiñskiego, senatora
Tadeusza Gruszkê oraz senatora Waldemara
Kraskê.

Za chwilê wyznaczeni do przeprowadzenia g³o-
sowania tajnego senatorowie sekretarze rozdziel¹
wœród pañstwa senatorów karty do g³osowania
tajnego. Na karcie do g³osowania tajnego nale¿y
postawiæ tylko jeden znak „x”. Karta do g³osowa-
nia, na której postawiono wiêcej ni¿ jeden znak
„x” albo nie postawiono ¿adnego, zostanie uznana
za g³os niewa¿ny. Po wype³nieniu kart senatoro-
wie w kolejnoœci alfabetycznej bêd¹ wrzucaæ swo-
je karty do urny. Nastêpnie zostanie zarz¹dzona
przerwa w obradach, w trakcie której wyznaczeni

do przeprowadzenia g³osowania tajnego senato-
rowie sekretarze dokonaj¹ obliczenia g³osów
i sporz¹dz¹ protokó³ g³osowania tajnego.

Proszê teraz senatorów sekretarzy o rozdziele-
nie kart do g³osowania, a pañstwa senatorów pro-
szê o wype³nienie tych kart. Proszê bardzo.

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, czy wszyscy pañstwo senato-

rowie otrzymali karty do g³osowania? Rozumiem,
¿e wszyscy. W zwi¹zku z tym poproszê pana sena-
tora Gruszkê o odczytywanie kolejno nazwisk se-
natorów.

Senator Sekretarz
Tadeusz Gruszka:

Lista do g³osowania tajnego:
senator £ukasz Abgarowicz
senator Ma³gorzata Adamczak
senator Piotr £ukasz Andrzejewski
senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
senator Mieczys³aw Augustyn
senator Grzegorz Banaœ
senator Ryszard Bender
senator Józef Bergier
senator Stanis³aw Bisztyga
senator Przemys³aw B³aszczyk
senator Krystyna Bochenek
senator Bogdan Borusewicz
senator Barbara Borys-Damiêcka
senator Jerzy Chróœcikowski
senator Zbigniew Cichoñ
senator Lucjan Cichosz
senator W³odzimierz Cimoszewicz
senator Grzegorz Czelej
senator W³adys³aw Dajczak
senator Wies³aw Dobkowski
senator Jan Dobrzyñski
senator Jaros³aw Duda
senator Janina Fetliñska
senator Piotr G³owski
senator Stanis³aw Gogacz
senator Stanis³aw Gorczyca
senator Ryszard Górecki
senator Henryk Górski
senator Maciej Grubski
senator Piotr Gruszczyñski
senator Andrzej Grzyb
senator Witold Idczak
senator Stanis³aw Iwan
senator Kazimierz Jaworski
senator Stanis³aw Jurcewicz
senator Piotr Kaleta
senator Stanis³aw Karczewski
Leon Kieres
Kazimierz Kleina
Maciej Klima
Pawe³ Klimowicz
Ryszard Knosala

29. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2009 r.
166 Odwo³anie przewodnicz¹cego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

(wicemarsza³ek Z. Romaszewski)



Stanis³aw Kogut
Marek Konopka
Bronis³aw Korfanty
S³awomir Kowalski
Norbert Krajczy
Waldemar Kraska
Krzysztof Kwiatkowski
Roman Ludwiczuk
Krzysztof Majkowski
Adam Massalski
Zbigniew Meres
Tomasz Misiak
Andrzej Misio³ek
Antoni Motyczka
Rafa³ Muchacki
Ireneusz Niewiarowski
Micha³ Ok³a
Jan Olech
W³adys³aw Ortyl
Andrzej Owczarek
Maria Pañczyk-Pozdziej
Bohdan Paszkowski
Zbigniew Paw³owicz
Andrzej Person
Antoni Piechniczek
Krzysztof Piesiewicz
Stanis³aw Piotrowicz
Zdzis³aw Pupa
Janusz Rachoñ
Marek Rocki
Zbigniew Romaszewski
Jadwiga Rotnicka
Jan Rulewski
Czes³aw Ryszka
S³awomir Sadowski
Janusz Sepio³
W³adys³aw Sidorowicz
Tadeusz Skorupa
Wojciech Skurkiewicz
Eryk Smulewicz
Jacek Swakoñ
Zbigniew Szaleniec
Andrzej Szewiñski
Gra¿yna Sztark
Marek Trzciñski
Piotr Wach
Kazimierz Wiatr
Mariusz Witczak
Edmund Wittbrodt
Grzegorz Wojciechowski
Micha³ Wojtczak
Henryk WoŸniak
Jan Wyrowiñski
Stanis³aw Zaj¹c
Krzysztof Zaremba
Piotr Zientarski
Marek Zió³kowski
Tadeusz Gruszka

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Czy ktoœ z pañstwa nie zd¹¿y³ oddaæ g³osu? A,
pan sekretarz, który do ostatniej chwili pe³ni³
obowi¹zki.

Dziêkujê bardzo.
Wobec tego do godziny 16.15 zarz¹dzam prze-

rwê na policzenie g³osów.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 02
do godziny 16 minut 15)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu piêt-

nastego porz¹dku obrad: odwo³anie przewodni-
cz¹cego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich.

Informujê, ¿e wyznaczeni do przeprowadzenia
g³osowania tajnego senatorowie sekretarze skoñ-
czyli obliczanie g³osów i sporz¹dzili protokó³ g³o-
sowania tajnego.

Og³aszam wyniki g³osowania tajnego.
Protokó³ g³osowania tajnego z dnia 19 marca

2009 r. w sprawie odwo³ania senatora Piotra
Zientarskiego z funkcji przewodnicz¹cego Komi-
sji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Wyznaczeni przez marsza³ka Senatu do prze-
prowadzenia g³osowania tajnego sekretarze, se-
nator Tadeusz Gruszka, senator Andrzej Szewiñ-
ski i senator Waldemar Kraska, stwierdzaj¹, ¿e
w g³osowaniu tajnym w sprawie odwo³ania sena-
tora Piotra Zientarskiego z funkcji przewodni-
cz¹cego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich oddano 87 g³osów, w tym g³osów
niewa¿nych 1. Za g³osowa³o 82 senatorów, prze-
ciwko g³osowa³o 2 senatorów, wstrzyma³o siê od
g³osu 2 senatorów.

Podpisano: Szewiñski, Gruszka i Kraska.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie odwo³ania przewo-
dnicz¹cego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
szesnastego porz¹dku obrad: wybór przewodni-
cz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej oraz prze-
wodnicz¹cego Komisji Ustawodawczej.

Projekt uchwa³y przygotowany przez Komisjê
Regulaminow¹, Etyki i Spraw Senatorskich za-
warty jest w druku nr 501.

Informujê ponadto, ¿e wnioski w sprawie wy-
boru senatora Jana Wyrowiñskiego na przewo-
dnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej i se-
natora Piotra Zientarskiego na przewodnicz¹cego
Komisji Ustawodawczej zosta³y zaopiniowane
przez Konwent Seniorów.
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Poproszê o zabranie g³osu sprawozdawcê Ko-
misji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich, senatora Zbigniewa Szaleñca.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przepraszam za lekkie nagiêcie regulaminu,

ale do³¹czê siê do gratulacji pana marsza³ka i jako
wiceprzewodnicz¹cy komisji regulaminowej
w imieniu ca³ej komisji podziêkujê panu Piotrowi
Zientarskiemu za dotychczasow¹ pracê w tamtej
komisji. (Oklaski)

Teraz, Szanowni Pañstwo, jako sprawozdawca
tej¿e komisji chcia³bym przedstawiæ pañstwu spra-
wozdanie i wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich, który dotyczy wniosków ko-
misji, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Ustawodawczej, w sprawie wyboru kandydatów na
przewodnicz¹cych tych¿e komisji senackich.

Na podstawie art. 14 ust. 2 Regulaminu Sena-
tu komisja przedstawia nastêpuj¹cy projekt
uchwa³y w sprawie wyboru przewodnicz¹cego Ko-
misji Gospodarki Narodowej oraz przewodni-
cz¹cego Komisji Ustawodawczej.

Senat Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera sena-
tora Jana Wyrowiñskiego na przewodnicz¹cego
Komisji Gospodarki Narodowej i senatora Piotra
Zientarskiego na przewodnicz¹cego Komisji
Ustawodawczej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie proszê przedstawicieli komisji

o przedstawienie kandydatów na przewodni-
cz¹cych.

Proszê senatora Kazimierza Kleinê o zabranie
g³osu i przedstawienie kandydatury senatora Ja-
na Wyrowiñskiego na przewodnicz¹cego Komisji
Gospodarki Narodowej.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej

mam zaszczyt zarekomendowaæ pana senatora
Jana Wyrowiñskiego na stanowisko przewodni-
cz¹cego naszej komisji.

Pan senator Wyrowiñski jest bardzo doœwiad-
czonym parlamentarzyst¹. By³ pos³em na Sejm
dziesi¹tej, a póŸniej pierwszej, drugiej, trzeciej,
pi¹tej kadencji. W Sejmie dziesi¹tej, pierwszej
i drugiej kadencji by³ cz³onkiem Komisji Mniej-

szoœci Narodowych i Etnicznych. W Sejmie dzie-
si¹tej kadencji by³ tak¿e cz³onkiem Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego. By³ cz³onkiem Komisji
Przekszta³ceñ W³asnoœciowych, a w Sejmie dru-
giej kadencji zastêpc¹ przewodnicz¹cego tej ko-
misji. W trzeciej kadencji by³ zastêpc¹ przewodni-
cz¹cego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ka-
dencji pi¹tej by³ zastêpc¹ przewodnicz¹cego Ko-
misji Skarbu Pañstwa oraz cz³onkiem Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. By³ przewodnicz¹cym
wielu podkomisji sta³ych i nadzwyczajnych, za-
jmuj¹cych siê problematyk¹ gospodarcz¹. W Se-
nacie obecnej kadencji jest zastêpc¹ przewodni-
cz¹cego Komisji Spraw Europejskich.

Pan senator Jan Wyrowiñski ma ogromne do-
œwiadczenie i wiedzê dotycz¹c¹ procesów gospo-
darczych i finansów pañstwa. Jest bardzo aktyw-
nym spo³ecznikiem, dzia³aj¹cym na rzecz swojego
miasta, regionu i Polski. W latach siedemdzie-
si¹tych i osiemdziesi¹tych aktywnie dzia³a³
w opozycji demokratycznej.

Bardzo proszê Wysok¹ Izbê o poparcie tej kan-
dydatury. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Poproszê teraz pana senatora Kieresa o przed-

stawienie kandydatury pana senatora Piotra
Zientarskiego na przewodnicz¹cego Komisji
Ustawodawczej.

Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Oczywiœcie nie bêdê przywo³ywa³ tutaj zas³ug

pana senatora Piotra Zientarskiego, poniewa¿
one by³y ju¿ wielokrotnie i szeroko tu omawiane.
Mogê tylko jako sprawozdawca Komisji Ustawo-
dawczej stwierdziæ, ¿e w dniu dzisiejszym komi-
sja, dziêkuj¹c ustêpuj¹cemu przewodnicz¹cemu,
panu ministrowi Kwiatkowskiemu, oraz prowa-
dz¹cemu prace komisji… (Oklaski)

O, pan minister, a równoczeœnie senator
Kwiatkowski jest tutaj z nami. (Oklaski)

…oraz panu senatorowi Bohdanowi Paszkow-
skiemu, który w okresie bezkrólewia kierowa³
kompetentnie i konsyliacynie pracami komisji…
(oklaski) …w g³osowaniu tajnym jednog³oœnie re-
komenduje Wysokiej Izbie akceptacjê wyboru pa-
na senatora, tak¿e mojego krajana z Koszalina,
Piotra Zientarskiego na przewodnicz¹cego Komi-
sji Ustawodawczej. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ

g³os w tej sprawie? Nie widzê chêtnych.
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Wobec tego przystêpujemy do g³osowania
w sprawie wyboru przewodnicz¹cego Komisji Go-
spodarki Narodowej oraz przewodnicz¹cego Ko-
misji Ustawodawczej.

Przypominam, ¿e g³osowanie w sprawach per-
sonalnych jest tajne i odbywa siê przy u¿yciu
opieczêtowanych kart do g³osowania.

Za chwilê senatorowie sekretarze wrêcz¹ pañ-
stwu senatorom opieczêtowane karty do g³osowa-
nia. Na karcie do g³osowania tajnego przy ka¿dym
nazwisku nale¿y postawiæ tylko jeden znak „x”.
Postawienie wiêcej ni¿ jednego lub niepostawie-
nie ¿adnego znaku „x” przy nazwisku danego kan-
dydata spowoduje, ¿e g³os na tego kandydata bê-
dzie uznany za g³os niewa¿ny. Po wype³nieniu
kart senatorowie w kolejnoœci alfabetycznej bêd¹
wrzucaæ swoje karty do urny.

Nastêpnie zostanie zarz¹dzona przerwa w ob-
radach, w trakcie której wyznaczeni do przepro-
wadzenia g³osowania tajnego senatorowie sekre-
tarze dokonaj¹ obliczenia g³osów i sporz¹dz¹ pro-
tokó³ g³osowania tajnego.

Proszê teraz senatorów sekretarzy o rozdanie
kart do g³osowania, a pañstwa senatorów o wy-
pe³nienie tych kart.

Senator Sekretarz
Andrzej Szewiñski:

Przepraszam, jeszcze krótki komunikat: ktoœ
zgubi³ damskie okulary.

(Rozmowy na sali) (Weso³oœæ na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Przypominam, ¿e do przeprowadzenia tajnego

g³osowania zostali wyznaczeni senatorowie: An-
drzej Szewiñski, Tadeusz Gruszka i Waldemar
Kraska, tak jak w wypadku poprzedniego g³oso-
wania.

Czy wszyscy pañstwo senatorowie otrzymali
ju¿ karty do g³osowania? Wobec tego proszê sena-
tora sekretarza Tadeusza Gruszkê o odczytanie
kolejno nazwisk senatorów, zaœ pañstwa senato-
rów po wyczytaniu ich nazwisk proszê o wrzuca-
nie do urny wype³nionych kart do g³osowania.

Senator Sekretarz
Tadeusz Gruszka:

Lista do g³osowania tajnego senatorów Rzeczy-
pospolitej Polskiej siódmej kadencji.

£ukasz Abgarowicz
Ma³gorzata Adamczak
Piotr £ukasz Andrzejewski
Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Mieczys³aw Augustyn
Grzegorz Banaœ
Ryszard Bender
Józef Bergier
Stanis³aw Bisztyga
Przemys³aw B³aszczyk
Krystyna Bochenek
Bogdan Borusewicz
Barbara Borys-Damiêcka
Jerzy Chróœcikowski
Zbigniew Cichoñ
Lucjan Cichosz
W³odzimierz Cimoszewicz
Grzegorz Czelej
W³adys³aw Dajczak
Wies³aw Dobkowski
Jan Dobrzyñski
Jaros³aw Duda
Janina Fetliñska
Piotr G³owski
Stanis³aw Gogacz
Stanis³aw Gorczyca
Ryszard Górecki
Henryk Górski
Maciej Grubski
Piotr Gruszczyñski
Andrzej Grzyb
Witold Idczak
Stanis³aw Iwan
Kazimierz Jaworski
Stanis³aw Jurcewicz
Piotr Kaleta
Stanis³aw Karczewski
Leon Kieres
Kazimierz Kleina
Maciej Klima
Pawe³ Klimowicz
Ryszard Knosala
Stanis³aw Kogut
Marek Konopka
Bronis³aw Korfanty
S³awomir Kowalski
Norbert Krajczy
Waldemar Kraska
Krzysztof Kwiatkowski
Roman Ludwiczuk
Krzysztof Majkowski
Adam Massalski
Zbigniew Meres
Tomasz Misiak
Andrzej Misio³ek
Antoni Motyczka
Rafa³ Muchacki
Ireneusz Niewiarowski
Micha³ Ok³a
Jan Olech
W³adys³aw Ortyl
Andrzej Owczarek
Maria Pañczyk-Pozdziej
Bohdan Paszkowski
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Zbigniew Paw³owicz
Andrzej Person
Antoni Piechniczek
Krzysztof Piesiewicz
Stanis³aw Piotrowicz
Zdzis³aw Pupa
Janusz Rachoñ
Marek Rocki
Zbigniew Romaszewski
Jadwiga Rotnicka
Jan Rulewski
Czes³aw Ryszka
S³awomir Sadowski
Janusz Sepio³
W³adys³aw Sidorowicz
Tadeusz Skorupa
Wojciech Skurkiewicz
Eryk Smulewicz
Jacek Swakoñ
Zbigniew Szaleniec
Andrzej Szewiñski
Gra¿yna Sztark
Marek Trzciñski
Piotr Wach
Kazimierz Wiatr
Mariusz Witczak
Edmund Wittbrodt
Grzegorz Wojciechowski
Micha³ Wojtczak
Henryk WoŸniak
Jan Wyrowiñski
Stanis³aw Zaj¹c
Krzysztof Zaremba
Piotr Zientarski
Marek Zió³kowski
Tadeusz Gruszka

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê.
Jeszcze senator Zaj¹c. Ktoœ jeszcze?
Wszyscy zd¹¿yli oddaæ g³osy.
Proszê teraz wyznaczonych do przeprowadze-

nia g³osowania tajnego senatorów sekretarzy
o obliczenie g³osów i sporz¹dzenie protoko³u g³o-
sowania tajnego.

Zarz¹dzam przerwê do godziny 16 minut 45.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 30
do godziny 16 minut 45)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu szes-

nastego porz¹dku obrad: wybór przewodnicz¹ce-
go Komisji Gospodarki Narodowej oraz przewo-
dnicz¹cego Komisji Ustawodawczej.

Informujê, ¿e wyznaczeni do przeprowadzenia
g³osowania tajnego senatorowie sekretarze za-
koñczyli obliczanie g³osów i sporz¹dzili protokó³
g³osowania tajnego.

Og³aszam wyniki g³osowania tajnego w sprawie
wyboru przewodnicz¹cych komisji senackich.

Protokó³ g³osowania tajnego z dnia 19 marca
2009 r. w sprawie wyboru przewodnicz¹cych ko-
misji senackich.

Wyznaczeni przez marsza³ka Senatu do prze-
prowadzenia g³osowania tajnego sekretarze Se-
natu: senator Tadeusz Gruszka, senator Andrzej
Szewiñski i senator Waldemar Kraska, stwierdza-
j¹, ¿e w g³osowaniu tajnym: nad wyborem senato-
ra Wyrowiñskiego na przewodnicz¹cego Komisji
Gospodarki Narodowej oddano g³osów 89, w tym
g³osów niewa¿nych 0, za g³osowa³o 75 senatorów,
przeciw g³osowa³o 11 senatorów, wstrzyma³o siê
od g³osu 3 senatorów; nad wyborem senatora Pio-
tra Zientarskiego na przewodnicz¹cego Komisji
Ustawodawczej oddano 89 g³osów, w tym 1 g³os
niewa¿ny, za g³osowa³o 75 senatorów, przeciwko
g³osowa³o 8 senatorów, wstrzyma³o siê od g³osu 5
senatorów. (Oklaski)

Podpisali: senator Tadeusz Gruszka, senator
Andrzej Szewiñski i senator Waldemar Kraska.

Dziêkujê bardzo i przekazujê przewodniczenie.
Oczywiœcie gratulujê wybranym senatorom ob-

jêcia stanowisk.
(G³os z sali: Jeszcze wrêczenie uchwa³, Panie

Marsza³ku.)
Dobrze, to wrêczê jeszcze uchwa³y.
(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu sie-
demnastego porz¹dku obrad: zmiany w sk³adzie
komisji senackich.

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich zawarty jest w druku
nr 498.

Proszê sprawozdawcê komisji regulaminowej
senatora Piotra Zientarskiego o przedstawienie
wniosku komisji.

(G³osy z sali: To ju¿ by³o.)
No tak, ale…
(G³osy z sali: To ju¿ by³o.)
(G³os z sali: To bêdzie jeszcze raz.)
(Rozmowy na sali)
Proszê sprawozdawcê o przedstawienie wnios-

ku komisji, której posiedzenie siê odby³o…

Senator Piotr Zientarski:

Tak, tak.
Proszê pañstwa, wszystko jest pod kontrol¹ pa-

ni marsza³ek. Ju¿ jako cz³onek komisji, nie jako
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przewodnicz¹cy, tylko jako cz³onek komisji regu-
laminowej…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: I sprawo-
zdawca.)

…a przede wszystkim sprawozdawca, mam za-
szczyt przedstawiæ Wysokiemu Senatowi nastê-
puj¹cy projekt uchwa³y.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej odwo³uje sena-
tora Tomasza Misiaka z Komisji Gospodarki Na-
rodowej oraz wybiera senatora Tomasza Misiaka
do Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Chcia³bym tylko uzasadniæ to w ten sposób
i przypomnieæ, ¿e zgodnie z Regulaminem Sena-
tu senator ma obowi¹zek cz³onkostwa w przy-
najmniej jednej komisji senackiej. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujemy panu sprawozdawcy.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by jeszcze

zabraæ g³os?
Bardzo proszê. Proszê serdecznie, Panie Sena-

torze.

Senator Grzegorz Banaœ:

Mam pytanie, Szanowna Pani Marsza³ek, do
pana senatora sprawozdawcy.

Czy cz³onkowie tej komisji maj¹ sta³y dodatek
w zwi¹zku z uczestnictwem w jej pracach?

(G³osy z sali: O, o, o!)

Senator Piotr Zientarski:

Ale której? Która komisja?
(Senator Grzegorz Banaœ: No ta, z której prac

pan sprawozdawa³.)
Nie orientujê siê co do tego, mówi¹c szczerze.
(G³osy z sali: Ma.)
Tak? Ma.
(Senator Grzegorz Banaœ: A w jakiej wysokoœci?)
No, nie wiem.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Teraz to

nie jest etap zadawania pytañ.) (Rozmowy na sali)
(G³os z sali: 10%.)
(G³os z sali: A mo¿e to jest tajemnica stanu?)
To nie jest ¿adna tajemnica.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dobrze, Szanowni Pañstwo, jeœli pan senator
w tej chwili nie ma takiej wiedzy, dziêkujemy bar-
dzo i mo¿e g³osujmy.

Czy zgodzi siê pan senator, ¿ebyœmy…
(Rozmowy na sali)
Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-

wionym przez Komisjê Regulaminow¹, Etyki
i Spraw Senatorskich projektem uchwa³y w spra-
wie zmian w sk³adzie komisji senackich – druk
nr 498.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Bardzo dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 53 g³osowa³o za,

21 – przeciw, 10 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie
g³osowa³. (G³osowanie nr 6)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie zmian w sk³adzie
komisji senackich.

Panie i Panowie Senatorowie, powracamy do
rozpatrywania punktu pierwszego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
o zmianie niektórych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej, które ustosunkowa³y siê do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowa³y
wspólne sprawozdanie w tej sprawie – druk
nr 474Z.

Proszê sprawozdawcê, senatora Zbigniewa Me-
resa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Zbigniew Meres:

Pani Marsza³ek, Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie ze

wspólnego posiedzenia komisji Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej, Komisji
Gospodarki Narodowej oraz Komisji Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, które odby³o siê
w dniu 18 marca bie¿¹cego roku celem rozpatrze-
nia wniosków do ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych
ustaw.

Komisje nie przyjê³y wniosku o odrzuceniu
ustawy, rozpatrzy³y poprawki zg³oszone do usta-
wy i wnosz¹ o przyjêcie wniosków zawartych
w punkcie oznaczonym rzymsk¹ dwójk¹, czyli po-
prawek: pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej,
pi¹tej, szóstej, dziewi¹tej, dziesi¹tej, dwunastej,
czternastej, siedemnastej, dziewiêtnastej, dwu-
dziestej, dwudziestej pierwszej, dwudziestej dru-
giej, dwudziestej trzeciej, dwudziestej czwartej,
dwudziestej pi¹tej, dwudziestej siódmej, dwu-
dziestej ósmej, dwudziestej dziewi¹tej, trzydzie-
stej, trzydziestej pierwszej, trzydziestej drugiej
i trzydziestej trzeciej. Pani Marsza³ek, Panie i Pa-
nowie Senatorowie, dziêkujê za uwagê.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali

senatorowie sprawozdawcy chc¹ zabraæ g³os tutaj
w dyskusji?

Wnioski zg³osili senatorowie: Piotr Andrzejew-
ski, Tadeusz Gruszka, Zbigniew Cichoñ, Stani-
s³aw Piotrowicz, Bohdan Paszkowski. Ponadto
sprawozdawcami byli: senator Marek Trzciñski,
senator Sidorowicz i senator Ortyl.

Czy ktoœ z pañstwa chce zabraæ g³os?
(G³os z sali: Ja dziêkujê.)
(G³os z sali: Ja chcê.)
Bardzo proszê, pan senator Tadeusz Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo, chcia³bym zwróciæ uwagê na po-

prawki: siódm¹, ósm¹ i jedenast¹. W myœl tych
poprawek odci¹¿ymy samorz¹dy, zdejmuj¹c
z nich obowi¹zek zakupu urz¹dzeñ do rejestracji.
Wiele razy mówiliœmy o tym, ¿e nie bêdzie dodat-
kowych zadañ dla samorz¹dów, je¿eli nie bêd¹
przekazywane pieni¹dze. Te poprawki temu
sprzyjaj¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o odrzucenie usta-
wy, a nastêpnie, w wypadku odrzucenia tego
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
senatora Piotra £ukasza Andrzejewskiego oraz
senatora Stanis³awa Piotrowicza o odrzucenie
ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za,

50 – przeciw , 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 7)

W zwi¹zku z tym wniosek nie zosta³ przyjêty.
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-

wy przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza podwy¿sza ze 100 km/h do
110 km/h dopuszczaln¹ prêdkoœæ na drodze eks-
presowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujez-
dniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczo-
nych dla ka¿dego kierunku ruchu.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 8)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga jest konsekwencj¹ zmian

wprowadzonych do ustawy przez Sejm.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Oto wyniki.
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 9)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia ma charakter doprecyzowu-

j¹cy.
Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 10)
Dziêkujê. Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta zmierza do zapewnienia

przepisowi poprawnoœci terminologicznej.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 11)
Poprawka przyjêta.
Poprawka pi¹ta jest konsekwencj¹ przyznania

Inspekcji Transportu Drogowego uprawnieñ do
kontroli ruchu drogowego w odniesieniu do kie-
ruj¹cych samochodami osobowymi.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

2 by³o przeciwnego zdania. (G³osowanie nr 12)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Pañstwo Senatorowie, nad poprawkami: szó-

st¹ i dziesi¹t¹, dwudziest¹, dwudziest¹ siódm¹
i trzydziest¹, nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. Przyjêcie
poprawek: szóstej i dziesi¹tej, dwudziestej,
dwudziestej siódmej i trzydziestej, wyklucza
g³osowanie nad poprawkami siódm¹, ósm¹, je-
denast¹. Poprawki: szósta, dziesi¹ta, dwudzie-
sta, dwudziesta siódma i trzydziesta, s¹ kon-
sekwencj¹ rezygnacji z utworzenia pañstwowe-
go funduszu celowego przeznaczonego na finan-
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sowanie zakupu urz¹dzeñ rejestruj¹cych. Po-
prawki doprecyzowuj¹ ponadto zasady nak³a-
dania przez Inspekcjê Transportu Drogowego
kar pieniê¿nych za przejazdy pojazdem nienor-
matywnym bez zezwolenia albo niezgodnie z je-
go warunkami.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Oto wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 54 g³osowa³o za

35 by³o przeciwnego zdania. (G³osowanie nr 13)
Poprawki zosta³y przyjête. W zwi¹zku z tym nie

g³osujemy nad poprawkami: siódm¹, ósm¹ i jede-
nast¹.

Teraz poprawka dziewi¹ta. Ta poprawka ma
charakter doprecyzowuj¹cy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 14)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta koryguje b³êdne odes³anie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki. Dziêkujê bardzo.
Na 90 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 15)
Dziêkujê, poprawka przyjêta.
Poprawka trzynasta uchyla przepis, na podsta-

wie którego w przypadku nieuiszczenia kary pie-
niê¿nej w terminie, G³ówny Inspektor Transportu
Drogowego wyda decyzjê o na³o¿eniu kary w pod-
wójnej wysokoœci.

G³osujemy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 26 g³osowa³o za,

62 by³o przeciwnego zdania, 1 wstrzyma³ siê od
g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 16)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Przyjêcie poprawki czternastej wykluczy g³oso-

wanie nad poprawk¹ piêtnast¹.
G³osujemy nad poprawk¹ czternast¹, która

modyfikuje katalog kar za przekroczenie dopusz-
czalnej prêdkoœci, wprowadzaj¹c odrêbn¹ karê za
naruszenie ograniczenia prêdkoœci w zakresie od
5 km/h do 10 km/h w³¹cznie.

Proszê, przycisk obecnoœci.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Oto wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

7 by³o przeciwnego zdania. (G³osowanie nr 17)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szesnasta wprowadza zasadê, ¿e nie

nak³ada siê kary pieniê¿nej, poprzestaj¹c na pi-
semnym upomnieniu, w przypadku przekrocze-
nia dopuszczalnej prêdkoœci o mniej ni¿ 20 km/h,
je¿eli w³aœciciel, posiadacz pojazdu nie naruszy³
przepisów o dopuszczalnej prêdkoœci w okresie
dwunastu miesiêcy poprzedzaj¹cych ostatnie
przekroczenie.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Oto wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 54

– przeciw. (G³osowanie nr 18)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka siedemnasta ma jednoznacznie prze-

s¹dziæ, ¿e naruszenie przepisów ruchu drogowego
w zakresie dopuszczalnej prêdkoœci nie mo¿e byæ
kwalifikowane jednoczeœnie jako zachowanie za-
gro¿one kar¹ administracyjn¹ oraz wykroczenie.
Je¿eli jednak czyn polegaj¹cy na przekroczeniu
dopuszczalnej prêdkoœci wyczerpuje równie¿ zna-
miona innego wykroczenia drogowego, sprawca
bêdzie podlega³ tak¿e odpowiedzialnoœci karnej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

6 by³o przeciwnego zdania. (G³osowanie nr 19)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka osiemnasta wprowadza zasadê, na

podstawie której postêpowania o na³o¿eniu kary
pieniê¿nej nie wszczyna siê, a wszczête umarza,
je¿eli naruszenie przepisów o dopuszczalnej
prêdkoœci spowodowane by³o koniecznoœci¹
uchylenia bezpoœredniego niebezpieczeñstwa
gro¿¹cego zdrowiu lub ¿yciu ludzkiemu.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za, 51

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 20)

Poprawka zosta³a odrzucona.
G³osujemy nad poprawk¹ dziewiêtnast¹, która

doprecyzowuje przepisy okreœlaj¹ce tryb dorêcza-
nia pism Centrum Automatycznego Nadzoru nad
Ruchem Drogowym.
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Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê jeszcze osoby, które nie g³osowa³y, aby

zag³osowa³y.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

nikt nie by³ przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 21)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawk¹ dwudziest¹ ju¿ g³osowaliœmy.
Teraz poprawka dwudziesta pierwsza. Korygu-

je ona b³êdne odes³anie.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 90 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 22)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta druga ma charakter do-

precyzowuj¹cy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za, 1

nie g³osowa³. (G³osowanie nr 23)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta trzecia wskazuje, ¿e da-

ne zawarte w Centralnej Ewidencji Pojazdów Za-
rejestrowanych za Granic¹ udostêpnia siê tak¿e
Inspekcji Transportu Drogowego.

G³osujemy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Proszê g³osowaæ, Panie Senatorze.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 24)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta czwarta doprecyzowuje

zasady wystêpowania przez organ egzekucyjny
z wnioskiem o cofniêcie d³u¿nikowi uprawnienia
do kierowania pojazdem w sytuacji, gdy egzeku-
cja administracyjna nale¿noœci pieniê¿nych, po-
wsta³ych z tytu³u grzywien na³o¿onych w drodze
mandatu karnego za wykroczenia pope³nione
przy u¿yciu pojazdu mechanicznego lub z tytu³u
kar pieniê¿nych za naruszenie dopuszczalnej
prêdkoœci, jest bezskuteczna.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Proszê g³osowaæ, nie wszyscy jeszcze g³osowali.
Na 90 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za, 3 –

przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 25)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przyjêcie poprawki dwudziestej pi¹tej wyklu-

cza g³osowanie nad poprawk¹ dwudziest¹ szóst¹.
Poprawka dwudziesta pi¹ta modyfikuje przepi-

sy wprowadzaj¹ce zmiany do kodeksu wykroczeñ
w ten sposób, aby unikn¹æ ogólnych odes³añ do
przepisów odrêbnych, uznawanych za niedopu-
szczalne na gruncie prawa karnego. Ponadto po-
prawka nadaje zmienianym przepisom treœæ zgo-
dn¹ z zasadami tworzenia norm kodeksowych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Oto wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 26)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Teraz poprawka dwudziesta ósma. Ma ona na

celu objêcie ochron¹ prawn¹ przys³uguj¹c¹ fun-
kcjonariuszom publicznym nie tylko inspektorów
Inspekcji Transportu Drogowego, ale równie¿
pracowników G³ównego Inspektoratu Transportu
Drogowego posiadaj¹cych uprawnienia kontrol-
ne, w czasie wykonywania przez nich obowi¹zków
s³u¿bowych.

G³osujemy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê g³osowaæ.
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 89 obecnych senatorów 81 g³osowa³o za,

5 – przeciw, 3 wstrzyma³y siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 27)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami dwudziest¹ dziewi¹t¹ i trzy-

dziest¹ trzeci¹ zag³osujemy ³¹cznie. Zmierzaj¹
one do utrzymania w mocy przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie zmienianego upo-
wa¿nienia, do czasu zast¹pienia ich nowym ak-
tem wykonawczym.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki g³osowania.
Na 89 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za, 2 –

przeciw. (G³osowanie nr 28)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka trzydziesta pierwsza dodaje do usta-

wy przepis przejœciowy okreœlaj¹cy zasady postê-
powania z urz¹dzeniami rejestruj¹cymi prêdkoœæ
zainstalowanymi na drogach publicznych przed
wejœciem w ¿ycie niniejszej ustawy.

29. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2009 r.
174 G³osowania

(wicemarsza³ek K. Bochenek)



Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

3 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 29)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta druga modyfikuje prze-

pisy o wejœciu ustawy w ¿yciu.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 90 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

2 – przeciw. (G³osowanie nr 30)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Teraz przystêpujemy do g³osowania nad podjê-

ciem uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektó-
rych ustaw w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osujemy w tej chwili nad podjêciem uchwa³y.
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 89 obecnych senatorów 49 g³osowa³o za,

37 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 31)

Wobec wyników g³osowania, stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie
niektórych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygoto-
waniu fina³owego turnieju Mistrzostw Europy
w Pi³ce No¿nej UEFA Euro 2012.

Rozmawia³am wczoraj z panem ministrem
Drzewieckim, umówiliœmy siê, ¿e mówimy:
2012.

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. Sprawozdanie komi-
sji zawarte jest w druku nr 472Z.

Proszê pani¹ senator sprawozdawczyniê Ja-
dwigê Rotnick¹ o sprawozdanie komisji.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!

Komisje na wczorajszym posiedzeniu przyjê³y
osiem poprawek, które s¹ zamieszczone w druku
nr 472Z. S¹ to poprawki: pierwsza, druga, czwar-
ta, pi¹ta, szósta, siódma, ósma oraz dziesi¹ta.
Wnosimy o przyjêcie tych¿e poprawek, a z nimi
ca³ej ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, pani senator.
Czy senator wnioskodawca Edmund Wittbrodt

lub pozosta³y senator sprawozdawca Stanis³aw
Bisztyga chc¹ zabraæ g³os? Nie?

(SenatorStanis³awBisztyga:Nie,dziêkujêbardzo.)
Pan senator te¿ nie.
Przypominam, ¿e pan senator Bisztyga by³

sprawozdawc¹ Komisji Gospodarki Narodowej.
G³osujemy teraz nad przedstawionymi po-

prawkami.
Pañstwo Senatorowie, przystêpujemy do g³oso-

wania.
Jak wiadomo, w pierwszej kolejnoœci zostan¹

przeprowadzone g³osowania nad poprawkami,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Poprawka pierwsza uœciœla przepis, wskazuj¹c
jednoznacznie katalog podmiotów objêtych tym
przepisem oraz dokonuje niezbêdnych zmian te-
chnicznolegislacyjnych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 62 g³osowa³o za, 26

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 32)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga zmierza do zachowania

w ustawie spójnoœci terminologicznej.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 33)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia rozszerza katalog podmio-

tów, które mog¹ utworzyæ spó³ki celowe w opar-
ciu o przepisy nowelizowanej ustawy o samo-
rz¹dy województw: mazowieckiego, ma³opol-
skiego, wielkopolskiego, dolnoœl¹skiego i po-
morskiego.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
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Na 88 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 51
– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 34)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Nad poprawkami czwart¹ i dziesi¹t¹ zag³osuje-

my ³¹cznie. Zmierzaj¹ one do tego, aby w sk³ad ra-
dy nadzorczej spó³ki celowej utworzonej przez
miasto organizatora wchodzi³a osoba zg³oszona
przez zarz¹d województwa, a nie marsza³ka woje-
wództwa.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê g³osowaæ, bo dwie osoby jeszcze nie g³oso-

wa³y.Nochyba, ¿eniewyra¿aciepañstwotakiejwoli.
Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 35)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka pi¹ta zmierza do zapewnienia w³a-

œciwej relacji pomiêdzy przepisami okreœlaj¹cymi
przedmiot dzia³alnoœci spó³ki celowej utworzonej
w celu przygotowywania lub wykonywania przed-
siêwziêæ Euro 2012.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 36)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta modyfikuje katalog zadañ

spó³ki celowej utworzonej w celu koordynacji
i kontroli przedsiêwziêæ Euro 2012. Zadaniem
takim bêdzie miêdzy innymi ca³oœciowa kontro-
la wykonywania przedsiêwziêæ Euro 2012, a nie
bêdzie kontrola dzia³alnoœci spó³ek celowych
utworzonych w celu realizacji tych przedsiêw-
ziêæ.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê uprzejmie. Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 37)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma uœciœla przepis nak³adaj¹cy

na podmioty uczestnicz¹ce w przygotowaniu i wy-
konywaniu przedsiêwziêæ Euro 2012 obowi¹zek
przedstawienia stosownych dokumentów i infor-
macji zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ tych podmiotów
dotycz¹c¹ Euro 2012.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 38)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przyjêcie poprawki ósmej wyklucza g³osowanie

nad poprawk¹ dziewi¹t¹. Poprawka ósma kory-
guje b³êdne odes³ane.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 39)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawk¹ dziesi¹ta ju¿ g³osowaliœmy, ra-

zem z poprawk¹ czwart¹.
Przystêpujemy zatem do g³osowania nad pod-

jêciem uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o przygotowaniu fina³owego turnieju Mi-
strzostw Europy w Pi³ce No¿nej UEFA Euro 2012
w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych
poprawek.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Oto wyniki.
Na 88 obecnych 55 g³osowa³o za, 32 – przeciw,

1 senator nie g³osowa³. (G³osowanie nr 40)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o przygotowaniu fina³owego turnieju
Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej UEFA Euro
2012.

Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o obywatelstwie polskim.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedze-
nie Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisji Spraw Emigra-
cji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹, które
ustosunkowa³y siê do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowa³y wspólne spra-
wozdanie w tej sprawie, zawarte w druku
nr 466Z.

Przedstawi je senator Andrzej Person, sprawo-
zdawca komisji.

Senator Andrzej Person:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek. Meldujê siê.
Wielce Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Po dzisiejszym porannym, tak bym to okreœ-

li³, wspólnym posiedzeniu komisji, Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej oraz Komisji Spraw Emigracji i £¹czno-
œci z Polakami za Granic¹, rekomendujemy Wy-
sokiej Izbie trzynaœcie poprawek.
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S¹ to poprawki: czwarta, pi¹ta, ósma, dzie-
si¹ta, trzynasta, czternasta, piêtnasta, siedem-
nasta, osiemnasta, dziewiêtnasta, dwudziesta,
dwudziesta pi¹ta i dwudziesta szósta.

Rekomendujemy oczywiœcie tak¿e ca³¹ ustawê,
która – przypomnê – jest naszym du¿ym dorob-
kiem, inicjatywa ustawodawcza nale¿a³a bowiem
do Izby, a uregulowa³a ona obszar spraw od piêæ-
dziesiêciu lat nieobjêty legislacj¹. Dziêkujê i za-
praszam do g³osowania. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci, pana sena-

tora Bronis³awa Korfantego, o przedstawienie
wniosków mniejszoœci po³¹czonych komisji.

(Senator Bronis³aw Korfanty: Dziêkujê, Pani
Senator, nie bêdê ich przedstawia³.)

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os?
Mog¹ to uczyniæ senatorowie Andrzejewski,

Person i Kieres. Nie. Dziêkuj¹.
Pan senator wyra¿a tak¹ wolê? Dziêkujê bar-

dzo.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone

g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Szanowni Pañstwo, nad poprawkami: pierwsz¹,
drug¹, trzeci¹, szóst¹, siódm¹, szesnast¹, dwudzie-
st¹ drug¹, dwudziest¹ trzeci¹ i dwudziest¹ czwart¹,
nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. Ich przyjêcie wyklucza g³o-
sowanie nad poprawkami ósm¹ i dziewi¹t¹.

Poprawki: pierwsza, druga, trzecia, szósta,
siódma, szesnasta, dwudziesta druga, dwudziesta
trzecia i dwudziesta czwarta, usuwaj¹ mo¿liwoœæ
nabycia obywatelstwa polskiego w drodze decyzji
wojewody o uznaniu za obywatela polskiego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Oto wyniki.
Na 89 senatorów 36 g³osowa³o za, 51 by³o prze-

ciwnego zdania, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³o-
sowanie nr 41)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Nad poprawkami czwart¹ i dwudziest¹ pi¹t¹

nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. Poprawki czwarta i dwu-
dziesta pi¹ta przywracaj¹ tak zwane prawo opcji,
czyli mo¿liwoœæ wyboru dla ma³oletniego, którego
jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a dru-
gie obywatelem innego pañstwa, obywatelstwa
tego pañstwa.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 89 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 42)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka pi¹ta skreœla zbêdny przepis, powtarza-

j¹cy normê wynikaj¹c¹ z innych przepisów ustawy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 89 senatorów 89 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 43)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka szósta zosta³a ju¿ przeg³osowana.

Poprawka siódma te¿.
Poprawka ósma modyfikuje dodan¹ przez Sejm

przes³ankê uznania cudzoziemca za obywatela
polskiego w taki sposób, aby dotyczy³a ona wszyst-
kich cudzoziemców, którzy przebywaj¹ na teryto-
rium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie siê
uzyskanego w zwi¹zku z polskim pochodzeniem.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Oto wyniki.
Na 89 senatorów 88 g³osowa³o za, 1 by³ zdania

przeciwnego. (G³osowanie nr 44)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Teraz poprawka dziewi¹ta. Poprawia ona ode-

s³anie.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Oto wyniki.
Na 89 senatorów 89 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 45)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta zmierza do tego, aby pod-

staw¹ do odmowy przywrócenia obywatelstwa
polskiego by³o stwierdzenie udzia³u osoby w orga-
nizacji przestêpczej w rozumieniu dekretu o wy-
miarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbro-
dniarzy winnych zabójstw i znêcania siê nad lu-
dnoœci¹ cywiln¹ i jeñcami oraz dla zdrajców naro-
du polskiego.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Wyniki.
Na 89 senatorów 36 g³osowa³o za, 53 – przeciw.

(G³osowanie nr 46)
Poprawka zosta³a odrzucona.
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Poprawka jedenasta przewiduje przywracanie
obywatelstwa polskiego osobom, które utraci³y je
przez nabycie obywatelstwa obcego wskutek za-
warcia ma³¿eñstwa z cudzoziemcem lub w zwi¹z-
ku z zawarciem takiego ma³¿eñstwa, na podsta-
wie oœwiadczenia z³o¿onego przez te osoby przed
w³aœciwym organem, a nie na podstawie wniosku
o przywrócenie obywatelstwa.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 89 senatorów 36 g³osowa³o za, 52 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 47)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwunasta zmierza do tego, aby oso-

bom, które uzyska³y polskie obywatelstwo w try-
bie jego przywrócenia, nie przys³ugiwa³y roszcze-
nia maj¹tkowe wzglêdem nieruchomoœci le-
¿¹cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
które pañstwo polskie uzyska³o na mocy posta-
nowieñ konferencji pokojowych, co do których
nast¹pi³o rozstrzygniêcie na mocy przepisów
prawa polskiego lub ich zasiedzenie przez osoby
trzecie.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 89 senatorów 36 g³osowa³o za, 51 by³o prze-

ciwnego zdania, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³o-
sowanie nr 48)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzynasta ma na celu uœciœlenie, i¿

nabycie obywatelstwa polskiego nastêpuje
w dniu, w którym decyzja o przywróceniu obywa-
telstwa polskiego sta³a siê ostateczna, a nie
w dniu wydania decyzji o przywróceniu.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê uprzejmie. Oto wyniki.
Na 88 senatorów 87 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 49)
Nad poprawkami czternast¹, osiemnast¹, dzie-

wiêtnast¹ i dwudziest¹ szóst¹ g³osujemy ³¹cznie.
Poprawki czternasta, osiemnasta, dziewiêtna-

sta i dwudziesta szósta porz¹dkuj¹ terminy we-
jœcia w ¿ycie poszczególnych przepisów ustawy,
nie zmieniaj¹c jednak rozwi¹zania przyjêtego
przez Sejm, zgodnie z którym przepisy reguluj¹ce
przywracanie obywatelstwa polskiego wejd¹ w ¿y-
cie po up³ywie trzech miesiêcy od dnia og³oszenia
ustawy.

Obecnoœæ.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Jeszcze dwie osoby? Nie, ju¿

dobrze.
Oto wyniki.
Na 88 senatorów 88 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 50)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka piêtnasta zmierza do tego, aby wnio-

sek o przywrócenie obywatelstwa polskiego za-
wiera³ ¿yciorys cudzoziemca.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 89 senatorów 89 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 51)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siedemnasta ma na celu precyzyjniej-

sze wskazanie zakresu informacji przekazywanych
przez prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej o oso-
bach ubiegaj¹cych siê o przywrócenie obywatelstwa
polskiegoorazumo¿liwienieministrowiw³aœciwemu
do spraw wewnêtrznych wgl¹du w te dokumenty.

G³osujemy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Bardzo proszê g³osowaæ. Dziêkujê bardzo.
Oto wyniki.
Na 89 senatorów 89 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 52)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta s³u¿y zapewnieniu spój-

noœci terminologicznej ustawy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 senatorów 88 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 53)
Przyjêta.
Poprawka dwudziesta pierwsza zmierza do te-

go, aby osoba, która uzyska³a potwierdzenie po-
siadania obywatelstwa polskiego, nie mog³a do-
chodziæ przywrócenia praw rzeczowych b¹dŸ od-
szkodowania z tytu³u nabycia tych praw przez
osoby trzecie w drodze zasiedzenia.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki. Oto one.
Na 87 senatorów 35 g³osowa³o za, 52 by³o prze-

ciwnego zdania. (G³osowanie nr 54)
Poprawka zosta³a odrzucona.
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Panie i Panowie Senatorowie, przystêpujemy
do g³osowania nad podjêciem uchwa³y w sprawie
ustawy o obywatelstwie polskim w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu od g³osu?
Szanowni Pañstwo, na 89 senatorów 53 g³oso-

wa³o za, 34 by³o przeciwnego zdania, 1 wstrzyma³
siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 55)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o obywatel-
stwie polskim.

Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, prze-
twarzaniu i przekazywaniu informacji kryminal-
nych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisja Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji przedstawi³y jedno-
brzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Druki senackie nr 468A i nr 468B.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowa-

dzone g³osowania nad przedstawionymi po-
prawkami, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y
w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjê-
tych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza zmierza do ujednolicenia

terminologii zmienianej ustawy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest zdania przeciwnego?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Oto wyniki.
Na 88 senatorów 88 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 56)
Poprawka przyjêta.
Poprawka druga ma charakter stylistyczny.
Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 88 senatorów 85 g³osowa³o za, 3 nie g³oso-

wa³o. (G³osowanie nr 57)
Poprawka przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gro-
madzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu infor-
macji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw
w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych
poprawek.

Obecnoœæ.
Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 89 senatorów 89 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 58)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazy-
waniu informacji kryminalnych oraz niektórych
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o skardze na
naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy
w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej
zw³oki.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym
wnios³a o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
Znajd¹ go pañstwo senatorowie w druku senac-
kim nr 467A.

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

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Oto wyniki.
Na 89 senatorów 89 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 59)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do
rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym
bez nieuzasadnionej zw³oki.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne.

KomisjaGospodarkiNarodowejprzedstawi³apro-
jekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowadzenie po-
prawkidoustawy.Znajdujesiêonwdrukunr469A.

W pierwszej kolejnoœci g³osujemy nad popraw-
k¹, potem nad ca³oœci¹.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wion¹ poprawk¹. Poprawka ma na celu zmniej-
szenie do 100 tysiêcy euro rocznego limitu obrotu
benzyn¹ lotnicz¹, który jest wy³¹czony spod obo-
wi¹zku uzyskania koncesji.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 90 senatorów 89 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 60)
Dziêkujê bardzo.
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy –
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Prawo energetyczne w ca³oœci, ze zmian¹ wynika-
j¹c¹ z przyjêtej poprawki.

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy…

(Rozmowy na sali)
Przepraszam bardzo, przepraszam, cofam to,

zapêdzi³am siê. Przepraszam bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy –
Prawo energetyczne w ca³oœci, ze zmian¹ wynika-
j¹c¹ z przyjêtej poprawki.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 90 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 61)
W zwi¹zku z tym teraz ju¿ mogê oficjalnie po-

wiedzieæ, ¿e wobec wyników g³osowania stwier-
dzam, i¿ Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej przedsta-
wi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowa-
dzenie poprawki do ustawy – druk nr 470A.

W pierwszej kolejnoœci g³osujemy nad t¹ po-
prawk¹, a nastêpnie nad ca³oœci¹.

Poprawka, o której mowa, zmierza do zape-
wnienia maksymalnej jasnoœci przepisu oraz za-
pewnienia adekwatnoœci jego brzmienia w sto-
sunku do ratio legis nowelizacji.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Wyniki.
Na 90 senatorów 88 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 62)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy zatem do g³osowania nad pod-

jêciem uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych w ca³oœci, ze zmian¹ wynika-
j¹c¹ z przyjêtej poprawki.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê uprzejmie.
Na 90 senatorów 90 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 63)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Teraz powracamy do rozpatrywania punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dzia³ach ad-
ministracji rz¹dowej oraz ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, która usto-
sunkowa³a siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie. Jest to druk nr 471Z.

Proszê teraz pana senatora Mieczys³awa Au-
gustyna o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Komisja rekomenduje przyjêcie poprawki za-

wartej we wniosku oznaczonym rzymsk¹ dwójk¹.
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy senator Augustyn chce zabraæ g³os jako
wnioskodawca? Nie. Dziêkujê.

Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci g³osowanie nad wnios-

kiem o przyjêcie ustawy bez poprawek, a nastêp-
nie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad
przedstawion¹ poprawk¹.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 18 g³osowa³o za, 48 – przeciw,

24 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 64)
Wniosek zosta³ odrzucony.
(G³os z sali: Jeden g³os zadecydowa³.)
Mo¿emy zatem g³osowaæ nad wnioskiem

o przyjêcie ustawy bez poprawek.
Proszê, przycisk obecnoœci.
(Rozmowy na sali)
A, przepraszam, o wprowadzenie poprawki do

ustawy.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 86 g³osowa³o za, 4 wstrzyma³o

siê od g³osu. (G³osowanie nr 65)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 59 g³osowa³o za, 1 – przeciw,

29 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 66)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat
podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o dzia³ach administracji rz¹dowej oraz ustawy o sys-
temie ubezpieczeñ spo³ecznych.

Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o porêcze-
niach igwarancjachudzielanychprzezSkarbPañstwa
oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospo-
darstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych przed-
stawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowa-
dzeniepoprawekdoustawy–druksenackinr477A.

W pierwszej kolejnoœci g³osowanie nad popraw-
kami, a potem nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci.

Proszê pañstwa, proszê w takim razie o g³oso-
wanie nad poprawkami.

Poprawka pierwsza ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 67)
Poprawka przyjêta.
Poprawka druga zastêpuje klauzulê generaln¹

„dobrego wykonania kontraktu”, powszechnie
stosowan¹ w systemie prawnym, klauzul¹ „nale-
¿ytego wykonania kontraktu”.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.

Na 87 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-
wanie nr 68)

Poprawka przyjêta.
Poprawka trzecia wprowadza inn¹ od przyjêtej

w ustawie koncepcjê porêczania lub gwarantowania
sp³aty zobowi¹zañ wynikaj¹cych z kredytów zaci¹g-
niêtych na finansowanie zakupu materia³ów lub wy-
robów gotowych przeznaczonych na produkcjê, mo-
dernizacjê lub remonty w sektorze zbrojeniowym.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 69)
Poprawka przyjêta.
Poprawka czwarta uzupe³nia katalog przepi-

sów, które bêd¹ stosowane odpowiednio do porê-

czeñ i gwarancji wykonania zobowi¹zañ wynika-
j¹cych z obligacji.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 70)
Poprawka przyjêta.
Poprawka pi¹ta zmierza do uœciœlenia przepisu.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 87 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 71)
Poprawka przyjêta.
Poprawka szósta usuwa b³¹d gramatyczny.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 72)
Poprawka przyjêta.
Poprawka siódma formu³uje poprawnie ode-

s³anie do przepisów o denominacji z³otego.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 73)
Poprawka przyjêta.
Poprawka... Chwileczkê. Pierwszy wniosek

mniejszoœci komisji ogranicza do szeœciu cz³on-
ków sk³ad rady nadzorczej Banku Gospodarstwa
Krajowego. Zgodnie z t¹ poprawk¹ jedynym mini-
strem uprawnionym do delegowania swojego
przedstawiciela do sk³adu rady nadzorczej by³by
minister w³aœciwy do spraw gospodarki.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 senatorów 35 g³osowa³o za, 50 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 74)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka ósma umieszcza we w³aœciwym

miejscu w strukturze ustawy przepisy dotycz¹ce
wygaœniêcia w trakcie trwania kadencji mandatu
cz³onka rady nadzorczej oraz mandatu cz³onka
zarz¹du Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
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Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 senatorów 87 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 75)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Drugi wniosek mniejszoœci komisji ogranicza

zakres spraw przekazanych do uregulowania
przez Radê Ministrów w drodze rozporz¹dzenia,
dotycz¹cych kredytów udzielanych przez Bank
Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji
programów rz¹dowych popierania budownictwa
mieszkaniowego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
88 obecnych senatorów, 37 – za, 51 – przeciw.

(G³osowanie nr 76)
Wniosek mniejszoœci zosta³ odrzucony.
Poprawka dziewi¹ta eliminuje b³¹d dotycz¹cy

zakresu odes³ania zawartego w przepisie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
86 obecnych senatorów, 85 – za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 77)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta przyznaje Komisji Nadzoru

Finansowego kompetencje do wydawania zezwo-
leñ na powierzenie innemu bankowi dokonywa-
nia oceny zdolnoœci do sp³aty zobowi¹zania i ana-
lizy ryzyka wyp³aty zobowi¹zania w przypadkach
okreœlonych w ustawie.

Obecnoœæ
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
87 obecnych senatorów, 86 – za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 78)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Teraz poprawki: jedenasta, dwunasta, piêtna-

sta, szesnasta, nad którymi g³osujemy ³¹cznie.
Ujednolicaj¹ one termin likwidacji Krajowego
Funduszu Porêczeñ Kredytowych, Funduszu Po-
rêczeñ Unijnych oraz Krajowego Funduszu Mie-
szkaniowego. Zgodnie z nimi wskazane fundusze
ulegaj¹ likwidacji z ostatnim dniem miesi¹ca,
w którym ustawa wejdzie w ¿ycie.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.

86 obecnych senatorów, wszyscy – za. (G³oso-
wanie nr 79)

Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka trzynasta dodaje przepis przejœciowy,

w myœl którego obowi¹zkowa op³ata roczna, o której
mowa w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyj-
nym,niebêdzienaliczanadoaktywówKrajowegoFun-
duszu Porêczeñ Kredytowych, Funduszu Porêczeñ
Unijnych oraz Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
przekazanych w wyniku ich likwidacji na Fundusz
Statutowy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Wyniki.
87 obecnych senatorów, 86 – za, 1 nie g³osowa³.

(G³osowanie nr 80)
W zwi¹zku z tym poprawka jest przyjêta.
Poprawka czternasta formu³uje zgodnie z zasa-

dami techniki prawodawczej przepis przejœciowy
czasowo utrzymuj¹cy w mocy akty wykonawcze
wydane na podstawie nowelizowanych przepisów
upowa¿niaj¹cych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
87 obecnych senatorów, wszyscy – za. (G³oso-

wanie nr 81)
Poprawka zosta³a przyjêta.
G³osowanie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci.
Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
87 obecnych senatorów, 86 – za, 1 nie g³osowa³.

(G³osowanie nr 82)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam: Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o porêczeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby prawne,
ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz
niektórych innych ustaw.

Powracamy do punktu jedenastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
ustawy o op³acie skarbowej.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych
przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi-
³a o przyjêcie ustawy bez poprawek – druk
nr 483A.

Przystêpujemydog³osowanianadtymprojektem.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.

29. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2009 r.
182 G³osowania

(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)



86 obecnych senatorów, 85 – za, 1 nie g³osowa³.
(G³osowanie nr 83)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o op-
³acie skarbowej.

W zwi¹zku z podjêtymi uchwa³ami proszê se-
natorów sprawozdawców o reprezentowanie Se-
natu w toku rozpatrywania uchwa³ Senatu przez
komisje sejmowe.

Informujê, ¿e porz¹dek obrad dwudziestego dzie-
wi¹tego posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.

Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza
porz¹dkiem obrad.

W tym celu…
(Senator Krystyna Bochenek: Panie Marsza³ku,

chcia³abym jeszcze powiedzieæ jedno zdanie.)
Tak?
(Senator Krystyna Bochenek: Kole¿anki i Kole-

dzy, przepraszam…)
Proszê bardzo, Pani Marsza³ek.

Senator Krystyna Bochenek:

…ale przed oœwiadczeniami chcia³abym przy-
pomnieæ, ¿e dok³adnie pojutrze mija pierwsza ro-
cznica œmierci naszego kolegi Andrzeja Tadeusza
Mazurkiewicza. Przypomnia³am sobie, ¿e to w³aœ-
nie by³ ten czas, kiedy dowiedzieliœmy siê o tej tra-
gedii. Chcia³abym, abyœmy o tym pamiêtali. 21
marca mija pierwsza rocznica. Uczcijmy mo¿e…

(G³os z sali: Minut¹ ciszy.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Poproszê o powstanie, Wysoki Senacie.
(Wszyscy wstaj¹) (Chwila ciszy)
Dziêkujê bardzo.
(Senator Ryszard Bender: Wieczny odpoczy-

nek…)
(G³osy z sali: …racz mu daæ, Panie, a œwiat³oœæ

wiekuista niechaj mu œwieci na wieki wieków.)
(Senator Ryszard Bender: Niech odpoczywa

w pokoju.)
(G³osy z sali: Amen.)
Proszê pañstwa, piêtnaœcie sekund przerwy te-

chnicznej.
(Rozmowy na sali)
Proszê bardzo, pani senator Pañczyk-Pozdziej.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:

Panie Marsza³ku!
Swoje oœwiadczenie kierujê do ministra infra-

struktury, pana Cezarego Grabarczyka.
Zwracam siê z proœb¹ o uchylenie dotychcza-

sowego wskazania przebiegu autostrady A1 przez

teren gminy Bytom. Nowy projekt, proponowany
przez grupê obywatelsk¹ mieszkañców Stolarzo-
wic, zak³ada po³¹czenie wêz³ów komunikacyj-
nych najkrótsz¹ tras¹, bez wyburzeñ, w zgodzie
z Natur¹ 2000. Jest to trasa omijaj¹ca dzielnice
Stolarzowice. Podobnego zdania jest Wojewódzki
S¹d Administracyjny w Warszawie, który wyro-
kiem z dnia 11 marca bie¿¹cego roku uchyla de-
cyzjê lokalizacyjn¹ dotycz¹c¹ przeprowadzenia
autostrady przez teren gminy Bytom ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem Stolarzowic.

Korzyœci, które mo¿na uzyskaæ, koryguj¹c
przebieg autostrady zgodnie z tymi propozycjami,
s¹ nastêpuj¹ce: skrócenie przebiegu o 1 km, to
jest o 10%, wyprostowanie przebiegu, co zwiêkszy
bezpieczeñstwo u¿ytkowania autostrady; zmniej-
szenie o jedn¹ sztukê du¿ych obiektów in¿ynier-
skich, co uproœci realizacjê budowy i zmniejszy
koszty; wprowadzenie autostrady poza tereny
chronione Natura 2000; zmniejszenie kosztów re-
alizacji i napiêæ spo³ecznych zwi¹zanych z bra-
kiem koniecznoœci wyburzeñ. W zwi¹zku z tym
proszê o przeanalizowanie nowego wariantu prze-
biegu trasy A1 i przychylenie siê do propozycji z³o-
¿onej przez Komitet Obrony Mieszkañców Stola-
rzowic oraz Towarzystwo Rozwoju Stolarzowic
i Górnik.

To jest moje oœwiadczenie. Pod t¹ proœb¹ pod-
pisuj¹ siê równie¿ senatorowie: Antoni Piechni-
czek, Antoni Motyczka, Zbigniew Meres, ,S³awo-
mir Kowalski, Piotr Wach, Ryszard Knosala, Kry-
styna Bochenek, Zbigniew Szaleniec, Rafa³ Mu-
chacki, Andrzej Szewiñski i Andrzej Misio³ek.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Pan senator Stanis³aw Gogacz, proszê bardzo

o oœwiadczenie. Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Swoje pierwsze oœwiadczenie kierujê do mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi w zwi¹zku ze stano-
wiskiem Zarz¹du Lubelskiej Izby Rolniczej
w sprawie trudnej sytuacji polskiego rolnictwa.

W stanowisku tym zwraca siê uwagê na drama-
tyczn¹ sytuacjê polskiego rolnictwa, opóŸnienia
w uruchomieniu dzia³añ Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007–2013, wci¹¿ obni-
¿aj¹ce siê ceny produktów rolnych, wzrost cen
œrodków produkcji, brak dop³at do kredytów prefe-
rencyjnych, dramatyczny spadek dochodów rolni-
ctwa, gwa³towny wzrost cen œrodków do produkcji
rolnej, szacowany przez specjalistów na 150% do
300%, przy równoczesnym szeœædziesiêcioprocen-
towym spadku cen produktów rolnych. Taka sy-
tuacja panuje we wszystkich dzia³ach produkcji
rolnej. Dotyka to towarowe gospodarstwa rolne
z naszego województwa, dotyka równie¿ ma³e go-
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spodarstwa. Pog³êbia to ubóstwo lubelskiej wsi
i powoduje upadek przemys³u rolno-spo¿ywczego
w województwie.

Dlatego proszê o poinformowanie, jakie dzia³a-
nia podejmie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Chodzi o dzia³ania, które by mog³y zapewniæ
ochronê rodzimych gospodarstw rolnych, ochro-
nê polskiego rolnictwa.

Drugieoœwiadczeniekierujêdominister zdrowia.
Pani Minister!
Podzia³ œrodków przeznaczonych na finanso-

wanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej okreœlonych
w planie finansowym Narodowego Funduszu
Zdrowia na poszczególne województwa ró¿nicuje
mieszkañców Polski zale¿nie od miejsca zamiesz-
kania. Stosowanie aktualnego algorytmu podzia-
³u œrodków prowadzi do nadmiernej dysproporcji
w poziomie finansowania województw. Rozpiê-
toœæ w poziomie nak³adów na jednego ubezpieczo-
nego pomiêdzy województwami wynosi od 115%
œredniej krajowej w oddziale mazowieckim do
94% œredniej krajowej w oddziale lubelskim. Ró¿-
nica to oko³o 300 z³ na jednego ubezpieczonego.
Utrzymywanie dotychczasowego algorytmu po-
dzia³u œrodków przy jednoczesnym ustalaniu je-
dnolitych dla ca³ego kraju cen za punkt prowadzi
wprost do ograniczenia dostêpnoœci do œwiadczeñ
w województwach o ni¿szych od œredniej krajowej
nak³adach finansowych. Skutkuje to wyd³u¿e-
niem kolejek oczekuj¹cych na œwiadczenia, nie-
zadowoleniem pacjentów i œwiadczeniodawców,
roszczeniami kierowanymi przez œwiadczenio-
dawców do s¹dów o zap³atê za tak zwane nadwy-
konania. Jednoczeœnie oddzia³y o wy¿szych na-
k³adach finansowych wykazuj¹ na koniec roku
niewykorzystane œrodki finansowe.

Podstawow¹ przyczyn¹ nadmiernych dyspro-
porcji w poziomie finansowania oddzia³ów Naro-
dowego Funduszu Zdrowia jest wskaŸnik zró¿ni-
cowania kosztu jednostkowego œwiadczenia opie-
ki zdrowotnej. Zgodnie z §7 rozporz¹dzenia mini-
stra zdrowia z 18 wrzeœnia 2007 r. wskaŸnik ten
oblicza siê na podstawie danych GUS doty-
cz¹cych przeciêtnego miesiêcznego dochodu po-
zostaj¹cego do dyspozycji gospodarstwa domo-
wego, przypadaj¹cego na jedn¹ osobê w danym
województwie. Nic zatem dziwnego, ¿e najni¿sze
nak³ady na finansowanie œwiadczeñ opieki zdro-
wotnej maj¹ województwa tak zwanej œciany
wschodniej, w tym Lubelszczyzna.

Dlatego proszê o poinformowanie, co zmierza
zrobiæ minister zdrowia, aby prawo do œwiadczeñ
zdrowotnych dotyczy³o wszystkich w jednako-
wym stopniu bez tak du¿ych dysproporcji, jak to
siê dzieje teraz, kiedy obowi¹zuje aktualny algo-
rytm. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê pañstwa senatorów, ¿e oœwiadczenia

z³o¿one do protoko³u zostan¹ zamieszczone w urzê-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Protokó³ dwudziestego dziewi¹tego posiedze-
nia Senatu siódmej kadencji zostanie udostêp-
niony senatorom w terminie trzydziestu dni po
posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, po-
kój nr 255.

Wysoki Senacie, zamykam dwudzieste dzie-
wi¹te posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej siódmej kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Dziêkujê bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 41)
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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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. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



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 75 76 80 88 88 85 89 86 89 89 88 89 89 89 90 90 90 90 90 90
Za 74 74 34 88 88 53 37 86 89 88 88 87 54 89 90 26 83 36 84 38
Przeciw 0 0 46 0 0 21 50 0 0 0 0 2 35 0 0 62 7 54 6 51
Wstrzyma³o siê 1 2 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 £.M. Abgarowicz + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
2 M. Adamczak + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
3 P.£. Andrzejewski ? + + + - + + + + + - ? + + + + + + + -
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + + - - ? + + + + + + . -
5 M. Augustyn + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
7 R.J. Bender + + + + + + ? + + + - ? + + + + + + + -
8 J. Bergier + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
9 S. Bisztyga + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + - ? + + + + + + + -
11 K. Bochenek + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
12 B.M. Borusewicz + + + + - + + + - + - + + - + + + + + +
13 B. Borys-Damiêcka + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Z.J. Cichoñ + + . + + + + + + + - + + + + + + + + +
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
17 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
18 G. Czelej + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
19 W. Dajczak + + . + + + + + + + - . . . . . . . . .
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
22 J. Duda + + . + + + + + + + + + + - + + + + + +
23 J. Fetliñska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 P.K. G³owski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
25 S. Gogacz + + + + + + ? + + + - + + + + + + + + -
26 S.A. Gorczyca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 R.J. Górecki + + + + + + + + + + ? + + - + + + + + +
28 H. Górski + + + + + + + + + + - ? + + + + + + + -
29 M.T. Grubski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
30 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
31 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + ? ? + + + + + + + #
32 A.S. Grzyb + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
33 W.L. Idczak + + + + - + - - - - - ? + + + + + + + -
34 S.A. Iwan + + + + + + . + + + + + + - + + + + + +
35 K. Jaworski + + + + + + + + + + - ? + + + + + + + -
36 S. Jurcewicz + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
37 P.M. Kaleta + + + + + + - + + + - ? + + + + + + + -
38 S. Karczewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 L. Kieres + + + + + + + + + + . + + - + + + + + +
40 K.M. Kleina + + + + + + + + + + + + + - + + . + + +
41 M. Klima + + + + + + - - - + - ? + + + + + + + -
42 P. Klimowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 R. Knosala + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
44 S. Kogut + + + + + + + + + + - ? + + + + + + + -
45 M. Konopka + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
46 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + - ? + + + + + + + -
47 S. Kowalski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
48 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + - ? + + + + + + + -
49 W.J. Kraska + + + + + + + + + + - ? + + + + + + + -
50 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
51 R.E. Ludwiczuk + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
52 K. Majkowski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
53 A. Massalski + + + + + + + + + + - ? + + + + + + + -
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
54 Z.H. Meres + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
55 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 A. Misio³ek + + + + + + + + + + - + + - + + + + + +
57 A.A. Motyczka + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
58 R.K. Muchacki + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
59 I. Niewiarowski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
60 M. Ok³a + + # + + + + + + + + + + - + + + + + +
61 J. Olech + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
62 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + - ? + + + + + + + -
63 A. Owczarek + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + - ? + + + + + + + -
66 Z.M. Paw³owicz + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
67 A. Person + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
68 A.K. Piechniczek + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
69 K.M. Piesiewicz + + + + + + + + + + ? + + - + + + + + +
70 S. Piotrowicz + + + + ? + - + ? + - ? + + + + + + + -
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + - ? + + + + + + + -
72 J.W. Rachoñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 M.D. Rocki + + + + + + + + + + + + . - + + + + + +
74 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + - ? + + + + + + + -
75 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
76 J. Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77 C.W. Ryszka + + + + + + ? + + + - ? + + + + + + + -
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
79 J. Sepio³ + + + + + + + + + + + + + ? + + + + + +
80 W. Sidorowicz + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
81 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + - ? + + + + + + + -
82 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + - ? + + + + + + + -
83 E.S. Smulewicz + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
84 J. Swakoñ + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
86 A. Szewiñski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
87 G.A. Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88 M. Trzciñski + + + + + + + + + + + . . . . . . . . .
89 P. Wach + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + - ? + + + + + + + -
91 M.S. Witczak + + + + + + + . + + + + . - + + + + + +
92 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + - ? + + + . + + + -
94 M. Wojtczak + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
96 J. Wyrowiñski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
97 S. Zaj¹c + + + + + + - + ? + - ? + + + + + + + -
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +

Obecnych 90 90 87 90 90 90 89 89 90 90 89 88 86 88 88 87 87 88 87 88
Za 89 90 86 90 86 90 81 87 85 88 49 62 86 36 88 87 87 88 87 55
Przeciw 0 0 0 0 3 0 5 2 3 2 37 0 0 51 0 0 0 0 0 32
Wstrzyma³o siê 1 0 0 0 1 0 3 0 2 0 3 26 0 1 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 £.M. Abgarowicz - + + + + - - - + + + + + + + + + + + +
2 M. Adamczak - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + + + + + + + + + ? + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
5 M. Augustyn - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + . + + + + - + + + + +
7 R.J. Bender ? + + - + + + + + + + + + + - + + + + +
8 J. Bergier - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
9 S. Bisztyga - + + + + - - - ? + + + + - + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
11 K. Bochenek - + + + + - - - + + + + + - # + # + + +
12 B.M. Borusewicz - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
13 B. Borys-Damiêcka - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
17 W. Cimoszewicz - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
18 G. Czelej + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
22 J. Duda - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
23 J. Fetliñska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 P.K. G³owski - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
25 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
26 S.A. Gorczyca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 R.J. Górecki - + + + + - - - + + + + + - + + # + + +
28 H. Górski + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
29 M.T. Grubski - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
30 P.A. Gruszczyñski - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
31 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + + . - + + + + +
32 A.S. Grzyb - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
33 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
34 S.A. Iwan + + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
35 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
36 S. Jurcewicz - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
37 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
38 S. Karczewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 L. Kieres - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
40 K.M. Kleina - + + + + - - - + + + + . - + + + + + +
41 M. Klima + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
42 P. Klimowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 R. Knosala - + + + + - - - + + + + + - + + # + + +
44 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
45 M. Konopka - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
46 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
47 S. Kowalski - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
48 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
49 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
50 K. Kwiatkowski - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
51 R.E. Ludwiczuk - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
52 K. Majkowski + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
53 A. Massalski + + + + + + + + + + + + + . - + + + + +
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
54 Z.H. Meres - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
55 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 A. Misio³ek - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
57 A.A. Motyczka - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
58 R.K. Muchacki - + + + + - - ? + + + + + - + + + + + +
59 I. Niewiarowski - + + + + - - - + + + + + - + + + + + ?
60 M. Ok³a - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
61 J. Olech - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
62 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
63 A. Owczarek - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
66 Z.M. Paw³owicz - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
67 A. Person - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
68 A.K. Piechniczek - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
69 K.M. Piesiewicz ? + + + + - ? - + + + + + - + + + + + +
70 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
72 J.W. Rachoñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 M.D. Rocki - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
74 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
75 J. Rotnicka - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
76 J. Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
79 J. Sepio³ - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
80 W. Sidorowicz - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
81 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
82 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + + + + + - . . + + +
83 E.S. Smulewicz - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
84 J. Swakoñ - + + + + - - - . + + + + - + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
86 A. Szewiñski - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
87 G.A. Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88 M. Trzciñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
89 P. Wach - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
91 M.S. Witczak - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
92 E.K. Wittbrodt - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
94 M. Wojtczak - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
95 H.M. WoŸniak - + + + + - - ? + + + + + - + + + + + +
96 J. Wyrowiñski - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +
97 S. Zaj¹c + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +

100 M. Zió³kowski - + + + + - - - + + + + + - + + + + + +

Obecnych 89 89 89 89 89 89 89 89 88 88 89 89 88 87 89 88 88 89 89 90
Za 36 89 89 88 89 36 36 36 87 88 89 89 88 35 53 88 85 89 89 89
Przeciw 51 0 0 1 0 53 52 51 0 0 0 0 0 52 34 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0
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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 90 90 90 90 90 89 89 87 88 89 87 88 88 88 88 88 86 87 86 87
Za 90 88 90 18 86 59 89 87 88 89 87 88 88 35 87 37 85 86 86 86
Przeciw 0 0 0 48 0 1 0 0 0 0 0 0 0 50 0 51 1 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 1 0 24 4 29 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0
Nie g³osowa³o 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
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81 82 83
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 + + +

81 82 83
54 Z.H. Meres + + +
55 T. Misiak . . .
56 A. Misio³ek + + +
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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 87 86
Za 87 86 85
Przeciw 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 1 1
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 29. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Kazimierza Jaworskiego
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wiele przepisów uchwalonej przez Sejm ustawy uznaæ nale¿y za w³aœciwe. Wydaje siê, ¿e w³aœciwym

kierunkiem jest zmiana, która prowadzi do tego, by naruszenie przepisów o ruchu drogowym karane by³o
sankcj¹ administracyjn¹, a nie prawnokarn¹. W ustawie widzê jednak i takie regulacje, które budz¹ mój
niepokój. Otó¿ kierowca obowi¹zany do zap³acenia stosownej kary mo¿e jej unikn¹æ, je¿eli jego to¿sa-
moœæ nie zostanie ustalona. Wówczas karê musi uiœciæ posiadacz lub w³aœciciel pojazdu. Po pierwsze, ta-
ka regulacja mo¿e powodowaæ, ¿e organy prowadz¹ce postêpowanie nie bêd¹ zainteresowane wykryciem
sprawcy, bo w koñcu i tak znajdzie siê winny, od którego bêdzie mo¿na wyegzekwowaæ odpowiedni¹ su-
mê, a wiêc kara zostanie uiszczona. Po wtóre, sprawa mo¿e siê skomplikowaæ w sytuacji wspó³w³asnoœci
lub wspó³posiadania pojazdu, a s¹ to w warunkach polskich przypadki doœæ czêste. W³aœciciel pojazdu
mo¿e jednak unikn¹æ kary – wystarczy wskazanie osoby, która w chwili zdarzenia prowadzi³a pojazd. Czy
nie stoi to w sprzecznoœci z zasad¹ domniemania niewinnoœci – w koñcu to obywatel ma dowodziæ swojej
niewinnoœci – i obowi¹zkiem dowodzenia winy obwinionemu?

Podczas kampanii wyborczej Platforma Obywatelska zapewnia³a o szybkiej modernizacji infrastruk-
tury drogowej. Dziœ ju¿ wiemy, jak modernizacja ta ma wygl¹daæ. Mimo wczeœniejszych solennych zape-
wnieñ ministra Cezarego Grabarczyka nie ma praktycznie szans na otwarcie autostrady z £odzi do War-
szawy przed Euro 2012. Teraz minister Grabarczyk chce znowu powróciæ do koncepcji finansowania bu-
dowy A2 z bud¿etu pañstwa. To jednak nie jest najciekawsze. Minister Grabarczyk musi powiedzieæ,
sk¹d weŸmie 5 miliardów z³ na ten odcinek A2. W mediach spekuluje siê, ¿e chce je zabraæ ze œrodków
przeznaczonych na budowê autostrady A4 miêdzy Tarnowem a granic¹ z Ukrain¹.

Jeszcze w kampanii wyborczej w 2007 r. Donald Tusk zjadliwie atakowa³ ówczesnego premiera Jaros³a-
wa Kaczyñskiego za nadmierne, jego zdaniem, stawianie fotoradarów na polskich drogach. „Tylko facet bez
prawa jazdy mo¿e uwa¿aæ, ¿e fotoradary mog¹ poprawiæ bezpieczeñstwo na drogach. Bezpieczeñstwo wa-
runkuj¹ naprawy i budowa dobrych dróg”, – grzmia³ wówczas Donald Tusk. Teraz procedujemy nad usta-
w¹ zasadniczo poœwiêcon¹ zwiêkszaniu kontroli fotoradarowej na polskich drogach. Dzisiaj mamy okazjê
oceniæ wiarygodnoœæ Platformy Obywatelskiej i Rady Ministrów pod kierownictwem Donalda Tuska.
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Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Nie potrafiê wymieniæ, ile ju¿ razy w tej kadencji nowelizowaliœmy prawo o ruchu drogowym. Wiêcej ni¿

dziesiêæ razy. Sejmowa podkomisja „Przyjazne Pañstwo” chyba oszala³a z pracowitoœci. Ale i z braku logiki!
Czasem myœlê, ¿e jej cz³onkowie s¹ ostatnimi marksistami w naszym kraju, bo myœl¹, ¿e iloœæ przejdzie
w jakoœæ. Niestety, nie przejdzie.

Tym razem nowela prawa o ruchu drogowym ma na celu zmniejszenie liczby wypadków, a szczególnie
ograniczenie liczby osób zabitych i rannych na polskich drogach. Ma w tym pomóc skuteczniejsza kon-
trola co do przekraczania przez kierowców dopuszczalnych prêdkoœci. Przypomnê, ¿e ustawa przewiduje
powo³anie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, które ma funkcjonowaæ w ra-
mach G³ównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Centrum bêdzie rejestrowa³o naruszenia przepi-
sów i prowadzi³o postêpowania administracyjne w sprawach o na³o¿enie kary pieniê¿nej na sprawców
wykroczeñ. Oczywiœcie chodzi o automatyczn¹ rejestracjê tych naruszeñ przez sieæ fotoradarów. Podob-
no znacz¹ca czêœæ œrodków pochodz¹cych z grzywien bêdzie przeznaczana na budowê i modernizacjê
dróg. Takie rozwi¹zania sprawdzi³y siê ju¿ w wielu innych krajach europejskich, miêdzy innymi we Fran-
cji czy w Holandii, gdzie wskutek wprowadzenia takich systemów odnotowano znacz¹cy, kilkudziesiêcio-
procentowy spadek liczby ofiar wypadków.

Zarówno ten pomys³, jak i inne rozwi¹zania w ustawie prezentuj¹ siê dobrze i zapewne jako ustawo-
dawcy s¹dzimy, ¿e zmniejszy siê liczba wypadków. Owszem, zmniejszy siê, ale jeœli wreszcie zbudujemy
odpowiednie autostrady i dobrze wyremontujemy drogi, a tak¿e jeœli bêdzie wiêcej bezkolizyjnych skrzy-
¿owañ i przejœæ dla pieszych. Niestety, stan polskich dróg nie przystaje do wspó³czesnych standardów
bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Brakuje tak¿e skoordynowanych systemów zarz¹dzania ruchem
w miastach. O tym wszystkim tak¿e nale¿y pamiêtaæ. Samo karanie kierowców za wykroczenia drogowe
niewiele zmieni.

Faktem jest, ¿e na œwiecie w wypadkach drogowych ginie codziennie oko³o 3 tysiêcy osób. To liczba po-
równywalna do ³¹cznej liczby ofiar zamachu terrorystycznego w Nowym Jorku 11 wrzeœnia 2001 r. Rocz-
nie urasta to prawie 1 milion 300 tysiêcy osób, co mo¿na porównaæ do strat ponoszonych w wielkich woj-
nach. Ponadto w wyniku wypadków drogowych 10 milionów osób pozostaje inwalidami do koñca ¿ycia
z powodu trwa³ych obra¿eñ fizycznych i psychicznych. Szacuje siê, ¿e œrednio na jedn¹ ofiarê œmierteln¹
przypadaj¹ 4 osoby ranne, które w wyniku obra¿eñ pozostaj¹ niesprawne przez ca³e ¿ycie, 10 osób wyma-
ga leczenia szpitalnego, a a¿ 30 – pomocy ambulatoryjnej. W wielu przypadkach dzieci zostaj¹ sierotami,
a rodzice trac¹ dzieci. Standard ¿ycia wielu rodzin ulega znacznemu degradacji.

W Polsce roczna liczba zabitych na drogach siêga 5 tysiêcy 500, a liczba rannych – 50 tysiêcy, czyli co-
dziennie ofiary wypadków drogowych zape³niaj¹ szpital powiatowy œredniej wielkoœci. A kto zliczy cier-
pienia ofiar, kto zrozumie problemy, z jakimi musz¹ siê potem borykaæ? Kto policzy ich straty materialne,
a tak¿e koszty, jakie ponosi spo³eczeñstwo? Bo przecie¿ wypadki drogowe to równie¿ wa¿ny dla funkcjo-
nowania pañstwa problem spo³eczno-ekonomiczny.

Znowu kilka liczb. W 2004 r. wypadki drogowe zajmowa³y siódme miejsce na liœcie zagro¿eñ dla zdro-
wia i ¿ycia. Obecnie sytuacja jest jeszcze bardziej tragiczna. Straty materialne zwi¹zane z wypadkami
szacuje siê w œwiecie na 518 miliardów dolarów rocznie, w tym wydatki krajów starej Unii Europejskiej
wynosz¹ ponad 180 miliardów euro. Straty ponoszone przez Polskê szacuje siê obecnie na ponad 35 mi-
liardów z³ rocznie. Kwoty, które Narodowy Fundusz Zdrowia musi przeznaczaæ na leczenie poszkodowa-
nych, mog³yby zdecydowanie poprawiæ ogólnie znan¹ sytuacjê s³u¿by zdrowia. Tracimy œrodki, które
mo¿na by przeznaczaæ na inne cele, tracimy równie¿ potencja³ ludzki.

Zapewne wdro¿enie systemowego rozwi¹zania w postaci Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ru-
chem Drogowym podniesie poziom bezpieczeñstwa na polskich drogach. Nie bêdzie jednak lepiej, dopóki
nie spe³nimy innych wymogów, wœród nich bezwzglêdnego wymogu trzeŸwoœci. To jest kolejna plaga na-
szych dróg. Policja zatrzymuje coraz wiêcej kierowców prowadz¹cych pojazdy pod wp³ywem alkoholu.
W 2007 r. by³o ich 159 tysiêcy 346, a w 2008 r. ju¿ 167 tysiêcy 968, czyli nast¹pi³ wzrost o 8 tysiêcy 622.
Œwiadczy to z jednej strony o skutecznoœci kontrolowania kierowców przez funkcjonariuszy, a z drugiej
o ca³kowitej nieskutecznoœci prowadzonych kampanii spo³ecznych.

Oczywiœcie zdajê sobie sprawê z tego, ¿e przyczyny wypadków drogowych s¹ bardziej z³o¿one ani¿eli
wspomniane tu z³e drogi, brawura kierowców czy alkohol. W Polsce nale¿y uczyæ kierowców kultury jaz-
dy, przestrzegania przepisów ruchu drogowego, stosowania siê do obowi¹zku zapinania pasów bezpie-
czeñstwa, dostosowania siê do warunków panuj¹cych na drogach. Potrzebna jest szeroko rozumiana ak-
cja informacyjna wœród dzieci i m³odzie¿y. Mo¿e ona przybraæ formê ró¿nego rodzaju zabaw, konkursów,
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festynów i turniejów. Dobrym pomys³em jest te¿ wystêpowanie policjantów w koœcio³ach czy te¿ towarzy-
szenie patrolom policyjnym przez duchownych.

W dokumencie pod tytu³em „Europejska Polityka Transportowa do roku 2010: Czas na decyzje” Unia
Europejska postawi³a piêtnastu krajom cz³onkowskim, w tym Polsce, nowe zadanie: koniecznoœæ zredu-
kowania do roku 2010 œmiertelnych ofiar wypadków o po³owê ich liczby. Aby zrealizowaæ to zalecenie,
czyli skutecznie ograniczyæ liczbê wypadków drogowych, nie wystarczy naszpikowaæ polskie drogi fotora-
darami. W te dzia³ania musz¹ zaanga¿owaæ siê wszyscy, zarówno instytucje rz¹dowe, samorz¹dowe,
s³u¿by odpowiedzialne za bezpieczeñstwo, organizacje pozarz¹dowe, jak i rodzice oraz sami kierowcy.
Wypada mieæ nadziejê, ¿e zmierzamy w dobrym kierunku, choæ jak znam ¿ycie, karanie nie wystarczy,
aby prawo by³o przestrzegane.
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Przemówienie senator Ma³gorzaty Adamczak
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Ustawa o obywatelstwie polskim jest jedn¹ z wa¿niejszych ustaw w naszym porz¹dku prawnym. Cie-

szê siê, ¿e mo¿emy nad ni¹ teraz debatowaæ.
Ustawa, zarówno z uwagi na przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Europejskiej kon-

wencji o obywatelstwie przyjêtej przez Radê Europy w 1997 r., a tak¿e dotychczasowe uregulowania obo-
wi¹zuj¹ce od wielu lat w prawie polskim, w art. 4. okreœla nastêpuj¹ce sposoby nabycia obywatelstwa
polskiego.

Po pierwsze, z mocy prawa, to jest przez urodzenie, znalezienie na terytorium RP, przysposobienie i re-
patriacjê. Do nabycia przez repatriacjê stosuje siê przepisy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, DzU
z 2004 r. nr 53 pozycja 532, z póŸniejszymi zmianami. Po drugie, przez nadanie obywatelstwa polskiego.
Po trzecie, przez uznanie za obywatela polskiego. Po czwarte, przez przywrócenie obywatelstwa polskie-
go.

Nowym tytu³em nabycia obywatelstwa polskiego jest przywrócenie obywatelstwa polskiego. Wprowa-
dzenie tej instytucji to odpowiedŸ na oczekiwania znacznej liczby obywateli polskich, którzy utracili oby-
watelstwo polskie z przyczyn politycznych i chc¹ dzisiaj do niego powróciæ. Przywrócenie obywatelstwa
polskiego dotyczy osób, które utraci³y je w latach 1920–1998 na podstawie obowi¹zuj¹cych w tym okre-
sie regulacji prawnych. Bêdzie ono nastêpowa³o na wniosek zainteresowanej osoby.

Cieszê siê, ¿e bêdzie mo¿liwoœæ przywrócenia obywatelstwa polskiego. Jest to zapis bardzo wa¿ny i bar-
dzo oczekiwany przez spo³eczeñstwo. Mam nadziejê, ¿e nowe brzmienie ustawy bêdzie odzwierciedla³o
dzisiejsze realia oraz potrzeby zmian, naprzeciw którym wychodz¹ parlamentarzyœci, aby ulepszaæ stan
prawny.
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Przemówienie senatora S³awomira Kowalskiego
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa wychodzi naprzeciw potrzebom uregulowania w nowy sposób kwestii nabycia obywatelstwa

polskiego – chodzi o przywrócenie obywatelstwa polskiego – i wyraŸnego okreœlenia stanowiska ustawo-
dawcy w tej niezwykle wa¿nej dla milionów osób sprawie. Uchwalona w 1962 r. ustawa o obywatelstwie
nie jest dostosowana do dzisiejszych wymogów – nie tylko nie odpowiada oczekiwaniom rozproszonych
po œwiecie rodaków, ale stanowi te¿ istotne naruszenie praw nabytych przez nich wczeœniej, wraz z otrzy-
maniem obywatelstwa polskiego.

Projekt ustawy okreœla sposoby nabycia obywatelstwa polskiego poprzez urodzenie, przysposobienie
i repatriacjê, a tak¿e nadanie przez prezydenta, uznanie za obywatela polskiego oraz przez przywrócenie
obywatelstwa polskiego. Likwiduje on liczne bariery, które dotychczas sta³y na drodze cudzoziemcom od
lat mieszkaj¹cym w Polsce i pragn¹cym na sta³e zwi¹zaæ sw¹ przysz³oœæ z naszym krajem.

Myœlê, ¿e godnym odnotowania rozwi¹zaniem jest wprowadzenie zasady, która dopuszcza wieloœæ
obywatelstw przy jednoczesnym utrzymaniu bezwzglêdnego pierwszeñstwa obywatelstwa polskiego.
W ustawie zrezygnowano tym samym z wymogu zrzeczenia siê przez osobê przyjmuj¹c¹ obywatelstwo
polskie posiadanego dotychczas obywatelstwa innego pañstwa.

Myœlê, ¿e nowa ustawa o obywatelstwie polskim jest d³ugo oczekiwanym uregulowaniem, dostosowu-
j¹cym w tej kwestii prawo polskie do wspó³czesnych wymagañ.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Jurcewicza
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Przedstawiona ustawa u³atwi prowadzenie dzia³alnoœci aeroklubom i ma³ym lotniskom poprzez zwiêk-

szanie ruchu w lotnictwie sportowym, prywatnym i rekreacyjnym. Umo¿liwi ma³ym statkom powie-
trznym, przylatuj¹cym z innych pañstw UE w zwi¹zku z wejœciem lotnictwa do strefy Schengen, korzy-
stanie z naszych ma³ych lotnisk. Wp³ynie to pozytywnie na rozwój turystyki w naszych regionach.

Rezygnacja z obowi¹zku koncesjonowania jest szans¹ na dalszy rozwój istniej¹cych i nowo powsta-
j¹cych ma³ych lotnisk, które mog¹ tak¿e powstaæ w Polsce po przekazaniu by³ych lotnisk wojskowych je-
dnostkom samorz¹du terytorialnego na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o gospoda-
rowaniu niektórymi sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa, o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.

Mo¿liwoœæ œwiadczenia us³ug przez ma³e lotniska bêdzie mia³a pozytywny wp³yw na konkurencyjnoœæ
i przedsiêbiorczoœæ w danym regionie.

Niniejsza regulacja mo¿e przynieœæ pozytywny skutek finansowy tak¿e dla bud¿etu pañstwa oraz bu-
d¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego poprzez wzrost podatków i op³at lokalnych zwi¹zanych z roz-
wojem regionu, generowanym przez trwa³y rozwój tej czêœci rynku lotniczego.

Procedura uzyskania koncesji jest w chwili obecnej uci¹¿liwa, co obrazuj¹ dwie uzyskane koncesje na
szeœædziesi¹t aeroklubów ubiegaj¹cych siê o jej przyznanie.

Proponowana ustawa jest niew¹tpliwie ograniczeniem biurokracji.

29. posiedzenie Senatu w dniach 18 i 19 marca 2009 r.
204 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 29. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

W swoim oœwiadczeniu chcia³abym odnieœæ siê do zapisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiad-
czeniach rodzinnych (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 139, pozycja 992 ze zmianami) oraz ustawy o zmia-
nie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych (DzU z 2008 r. nr 223, pozycja 1456).

W zwi¹zku z wieloma zapytaniami pracowników oœrodków pomocy spo³ecznej, chcia³abym zwróciæ
uwagê Pani Minister na niejasne zapisy ustawy dotycz¹ce miêdzy innymi:

– dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wycho-
wawczego, nieprzys³uguj¹cego osobie, która podjê³a lub kontynuuje zatrudnienie lub inn¹ pracê zarob-
kow¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wy-
chowawczego;

– jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia dziecka.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, proszê o odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Jakimi kryteriami nale¿y kierowaæ siê w przyznawaniu wy¿ej wymienionego dodatku oraz jak¹ pra-

cê mog¹ wykonywaæ osoby przebywaj¹ce na urlopie wychowawczym i w jakim wymiarze czasu?
2. Jak powinien wygl¹daæ wzór zaœwiadczenia od lekarza w zwi¹zku z jednorazow¹ zapomog¹ z tytu³u

urodzenia dziecka, które to zaœwiadczenie od 1 listopada 2009 r. bêdzie potrzebne, by udokumentowaæ,
¿e matka dziecka pozostawa³a pod opiek¹ lekarsk¹ przez okres co najmniej od dziesi¹tego tygodnia ci¹¿y
do porodu?

Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zg³osi³a siê grupa przedsiêbiorczych kobiet w sprawie poparcia uwag

do nowelizacji ustawy. Jak wskazuje jedna z nich, tocz¹cy siê spór z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych
jest wynikiem zaleg³oœci wnioskodawczyñ w sk³adkach na ubezpieczenie spo³eczne za lata 1999–2008 r.
W tym czasie pozostawa³y one w stosunku pracy, prowadzi³y równolegle dzia³alnoœæ gospodarcz¹, po
urodzeniu potomstwa przebywa³y na urlopie lub zasi³ku macierzyñskim, a potem na urlopie wycho-
wawczym. W tego rodzaju sytuacji powstawa³ po stronie wnioskodawczyñ zbieg tytu³ów do ubezpieczeñ.

Z zapisów ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, informacji przekazywanych wnioskodawczyniom
w placówkach ZUS oraz z informatorów wydawanych przez ZUS w tamtym czasie wynika³o, i¿ z tytu³u prowa-
dzonej dzia³alnoœci gospodarczej wnioskodawczynie nie podlegaj¹ obowi¹zkowi odprowadzania sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne. Op³aca³y jedynie sk³adkê zdrowotn¹. Przez lata ZUS wystawia³ wnioskodawczy-
niom zaœwiadczenia o zaleganiu lub niezaleganiu ze sk³adkami. Z zaœwiadczeñ o niezaleganiu jednozna-
cznie wynika³o, i¿ nie posiadaj¹ one jakichkolwiek zaleg³oœci w op³acaniu sk³adek. W tym czasie ZUS
przeprowadza³ kontrole, w protoko³ach pokontrolnych potwierdza³, ¿e wszystko jest prowadzone prawid-
³owo, wnioskodawczynie nie posiadaj¹ ¿adnych zaleg³oœci.

Stanowisko ZUS zmieni³o siê po kilku latach. Zak³ad uzna³, i¿ wnioskodawczynie by³y jednak zobo-
wi¹zane do odprowadzania sk³adek. W efekcie ZUS stwierdzi³, i¿ wnioskodawczynie posiadaj¹ nierzadko
nawet kilkuletnie zaleg³oœci w sk³adkach. W tej sytuacji, a tak¿e z uwagi na tocz¹ce siê prace nad noweli-
zacj¹ ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, wnioskodawczynie zwróci³y siê do parlamentarzystów
z szerokim apelem o uwzglêdnienie w toku prac tak¿e ich interesu i wprowadzenie zmian zmierzaj¹cych
do ca³kowitego umorzenia im jakichkolwiek zaleg³oœci, które stwierdzi³ ZUS.

Wnioskodawczyniom znane s¹ oba projekty ustaw rozstrzygaj¹ce kwestie sporu z ZUS. Ale wyra¿aj¹
one g³êbokie niezadowolenie z projektu, jaki przygotowuje rz¹d, który rozdziela urlop macierzyñski i wy-
chowawczy, mimo ¿e wczeœniej nie by³o takiego podzia³u ani pod wzglêdem podleg³oœci, ani pod wzglê-
dem uzyskiwania informacji. Projekt rz¹dowy w postaci przedstawionej na posiedzeniu komisji sejmowej
jest – w opinii wnioskodawczyñ – krzywdz¹cy i wprowadza nierównoœæ kobiet wobec prawa.

Z kolei projekt poselski, bli¿szy wnioskodawczyniom pod wzglêdem po¿¹danego przez nie rozwi¹zania,
odnosi siê do okreœlonego okresu, który nie obejmuje pe³nego rozwi¹zania problemu w czasookresie, to
znaczy do roku 2008.

Z posiadanych przeze mnie informacji wynika wprost, i¿ wnioskodawczynie zg³osi³y propozycje zmian
do projektu poselskiego. Jednak¿e niezale¿nie do dalszego toku prac nad nowelizacj¹ ustawy, konieczne
jest wyjaœnienie nastêpuj¹cych kwestii:

– czy Szanownej Pani Minister wiadomo, na czym ZUS opiera³ swoje uprzednie stanowisko co do zbie-
gu tytu³ów do œwiadczeñ i braku po stronie wnioskodawczyñ obowi¹zku op³acania sk³adek;

– dlaczego projekt rz¹dowy zak³ada rozdzielenie urlopu macierzyñskiego i wychowawczego; jakimi
kwestiami prawnymi jest to uzasadniane;

– czy proponowane zmiany spowoduj¹ – w opinii Szanownej Pani Minister – abolicjê sk³adkow¹ wnios-
kodawczyñ?

Z powa¿aniem
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Moje oœwiadczenie dotyczy dzia³añ podejmowanych w roku 2008 przez Agencjê Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w stosunku do wielu rolników, którzy w roku 2004 otrzymali dop³aty bezpoœrednie
do gruntów rolnych. Przyk³adem niech bêd¹ dzia³ania podjête przez Lubelski Oddzia³ Regionalny Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W 2004 r. na podstawie prawid³owo z³o¿onych wniosków agencja przyzna³a p³atnoœci bezpoœrednie do
gruntów rolnych za rok 2004, uznaj¹c spe³nienie warunków przewidzianych w ustawie z dnia 18 grudnia
2003 r. o p³atnoœciach bezpoœrednich do gruntów rolnych i oddzielnej p³atnoœci z tytu³u cukru (DzU
z 2004 r. nr 6 poz. 40).

Obecnie przedmiotowe decyzje s¹ uchylane przez agencjê z powodu ra¿¹cego naruszenia prawa przez
sam¹ agencjê. Jednoczeœnie jednym ze skutków uchylenia decyzji mo¿e byæ zwrot przez rolników dop³at
bezpoœrednich. Sytuacja dotyczy rolników, którzy w chwili sk³adania wniosków, to jest w maju 2004 r.,
spe³niali wymogi ustawy o dop³atach bezpoœrednich, ale ju¿ w momencie uzyskania dop³at, to jest pod
koniec roku 2004, nie byli posiadaczami gruntów rolnych i nie spe³niali wymogów ustawy.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o podjêcie stosownych dzia³añ nadzorczych, tak aby rolnicy po
kilku latach nie zwracali dop³at.

Lucjan Cichosz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz do ministra finansów Jana
Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Pomys³ stworzenia projektu ustawy, na podstawie której przedsiêbiorcy bêd¹ mogli wspólnie wystêpo-

waæ do s¹dów przeciwko bankom, od samego pocz¹tku budzi powa¿ne w¹tpliwoœci, tak¿e wœród samych
przedsiêbiorców. Rzadko kiedy bowiem umowy dotycz¹ce opcji walutowych maj¹ tak¹ sam¹ treœæ. Ró¿-
ni¹ siê one warunkami, terminami zapadalnoœci, kwotami, a czasami nawet przecinkiem czy kropk¹, co
banki mog¹ skrzêtnie wykorzystaæ, aby nie dopuœciæ do zbiorowych pozwów.

Z uwagi na nasilaj¹ce siê negatywne nastroje spo³eczne wobec przygotowywanego projektu ustawy do-
tycz¹cej umów na opcje walutowe, zwracam siê do Pana Premiera z nastêpuj¹cymi pytaniami:

1. Czy przygotowywany projekt zak³ada uniewa¿nianie umów na opcje walutowe, które zosta³y zawar-
te w z³ej wierze? Jeœli tak, to na jakich zasadach?

2. Jakie rozwi¹zanie przewiduje siê w przypadku, gdy umowy na opcje walutowe wi¹¿¹ce przedsiêbior-
ców z dan¹ firm¹ nieznacznie ró¿ni¹ siê od siebie?

3. Jak d³ugotrwa³a by³aby procedura uniewa¿nienia umów na opcje walutowe, przewidywana w przy-
gotowywanym projekcie? Czy zak³ada siê jakieœ maksimum w tym zakresie, tak aby w miêdzyczasie nie
dopuœciæ do bankructwa polskich przedsiêbiorców?

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e ingerencja rz¹du mo¿e wi¹zaæ siê z powa¿nymi konsekwencjami, zwracam
siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cym pytaniem: czy przewiduje Pan, i¿ aktywnoœæ rz¹du w zakresie umów
na opcje walutowe w jakikolwiek sposób wp³ynie na stabilnoœæ polskiej waluty, a tak¿e na kurs polskiego
z³otego w stosunku do euro? Je¿eli tak, to proszê o wskazanie prognozowanych zmian, jak równie¿ czasu
ich spodziewanego wyst¹pienia.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Pojawiaj¹ce siê w ostatnim czasie g³osy dotycz¹ce postulowanych praw do eutanazji osób ob³o¿nie

chorych budz¹ powa¿ne w¹tpliwoœci natury etycznej i prawnej. Oczywiœcie ka¿dy z nas zdaje sobie spra-
wê, jak wielkiego poœwiêcenia, wysi³ku i serca wymaga opieka nad powa¿nie chorymi osobami, je-
dnak¿e w ¿adnym wypadku nie mo¿na decydowaæ o prawie do ¿ycia innego cz³owieka. Tak jak decyzja
o powo³aniu do ¿ycia nie spoczywa³a w rêkach poszczególnych ludzi, tak i decyzji o jego zakoñczeniu nie
wolno pozostawiaæ ich woli. Nale¿a³oby raczej siê zastanowiæ, w jaki sposób wspomóc rodziny w opiece
nad ciê¿ko chorymi osobami.

Dlatego te¿ zwracam siê do pani minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Na jak¹ pomoc mog¹ liczyæ rodziny osób ob³o¿nie, a czêsto nieuleczalnie chorych, aby nie dochodzi³o

do tak dramatycznych sytuacji, jak wyst¹pienie z proœb¹ o zgodê na eutanazjê dla chorego cz³onka rodzi-
ny?

2. Jakie jest stanowisko rz¹du koalicji PO-PSL wobec postulowanego w wielu œrodowiskach prawa do
eutanazji oraz czy przewiduje siê wprowadzenie zmian w porz¹dku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej
w tym zakresie?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pestycydy, takie jak imidachlopryd czy chlotianidyna, zabijaj¹ szkodniki, atakuj¹c ich uk³ad nerwowy.

Substancje te dostaj¹ siê najprawdopodobniej do py³ku i nektaru, truj¹c w ten sposób równie¿ po¿yteczne
owady, w tym pszczo³y. Istnieje uzasadnione podejrzenie, ¿e to w³aœnie pestycydy neonikotynoidynowe od-
powiedzialne s¹ za masowe giniêcie pszczó³ w wielu krajach europejskich, w Stanach Zjednoczonych, Ka-
nadzie, a od kilku lat równie¿ w Polsce. Czy wymienione zwi¹zki kumuluj¹ siê w glebie, a nastêpnie przedo-
staj¹ do organizmów owadów, niszcz¹c ich system nerwowy, nie jest do koñca wyjaœnione. Podobnie nie
wiemy, na ile œrodowisko gleby jest w stanie zneutralizowaæ zwi¹zki i spowodowaæ ich rozpad. Rozpoczête
monitorowanie wp³ywu tych zwi¹zków na owady, w tym pszczo³y, ma potwierdziæ lub wykluczyæ ich szkod-
liwoœæ.

Nie ulega jednak¿e w¹tpliwoœci, ¿e odpowiedzi na te pytania nie poznamy zbyt szybko, a z ca³¹ pewno-
œci¹ musimy podj¹æ zdecydowane œrodki zaradcze. Pozostaje nam czerpanie z wiedzy i doœwiadczenia in-
nych krajów, w tym Niemiec, S³owenii i W³och, które w 2008 r. zabroni³y stosowania tych pestycydów. We
Francji stosowanie wymienionych œrodków chemicznych w uprawach rolniczych jest bezwzglêdnie zaka-
zane ju¿ od 1999 r.

Panie Ministrze! Kwitnienie rzepaku rozpoczyna siê w maju. Jeœli chcielibyœmy zakazaæ stosowania na
polskich plantacjach specyfików zawieraj¹cych pochodne neonikotynoidynowe jeszcze w tym sezonie
wegetacyjnym, musielibyœmy poinformowaæ odpowiednie s³u¿by rolne, plantatorów i rolników, dystry-
butorów œrodków ochrony roœlin, pszczelarzy, s³u¿by weterynaryjne, co poch³onie sporo czasu. Bêdê
wdziêczny za mo¿liwie szybkie wszczêcie odpowiedniego postêpowania.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z cytowanymi ostatnio w mediach wypowiedziami pani prokurator z Prokuratury Krajowej

w £odzi, dotycz¹cymi szczegó³ów tocz¹cego siê postêpowania w sprawie przetargów, w których uczestni-
czy³a firma laboratoryjna „D”, proszê o wyjaœnienie, czy takie wypowiedzi rzeczywiœcie mia³y miejsce.

Wydaje siê bowiem, ¿e mo¿e to byæ tylko manipulacja dziennikarska maj¹ca na celu wywrzeæ ewiden-
tny wp³yw na opiniê bieg³ych oceniaj¹cych obecnie prawid³owoœæ przeprowadzenia procedur przetargo-
wych. Proszê równie¿ Pana Ministra o zobligowanie ³ódzkich prokuratorów do postawienia bieg³ym zasa-
dniczego w tej sprawie pytania o to, na czym polega³ udzia³ pani profesor I. S. i pana profesora W. S. w tych
przetargach i czy mieli oni jakikolwiek wp³yw na proces decyzyjny. Zaznaczam, ¿e – wed³ug mojej wiedzy –
¿adna firma laboratoryjna nie wnios³a zastrze¿eñ do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
rozstrzygniêcia procedury przetargowej.

Jednoczeœnie informujê Pana Ministra, ¿e w grudniu 2008 r. prokurator Adam Gierk przygotowa³ do
wgl¹du, podczas koñcowego zapoznania siê z aktami, tylko wybrane przez siebie dokumenty dotycz¹ce
sprawy pañstwa Stelmach. Jak potwierdza prokurator, który obecnie prowadzi postêpowanie, czêœæ is-
totnych dokumentów faktycznie nie znalaz³a siê w aktach tej¿e sprawy. Prokuratura potwierdza równie¿,
¿e w aktach nie znajduje siê pisemne upowa¿nienie do obrony profesora W. S. dla jednego z adwokatów,
gdy¿ takiego pe³nomocnictwa nie by³o. Czy prokurator Adam Gierk móg³ zezwoliæ adwokatowi bez pe³no-
mocnictwa, udzielonego zgodnie z art. 83 § 2 k.p.k., na uczestnictwo w przes³uchaniu w dniu 4 paŸdzier-
nika 2007 r.?

Ze wzglêdu na liczne nieprawid³owoœci œledztwa oraz obecnoœæ dowodów na nak³anianie ludzi do sk³a-
dania nieprawdziwych zeznañ – w postaci publicznych oœwiadczeñ pañstwa S. – ponownie proszê Pana
Ministra o wnikliw¹ kontrolê prowadzonego postêpowania.

Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Z informacji, jakie otrzymujê od Stowarzyszenia Producentów Ziemniaka Przemys³owego, zrzeszaj¹ce-

go dostawców ziemniaków skrobiowych do zak³adu w Trzemesznie, podmiot ten jest zainteresowany na-
byciem udzia³ów tego¿ przedsiêbiorstwa.

Zablokowanie sprzeda¿y udzia³ów PPZ Trzemeszno w maju 2002 r. przez ówczesnego ministra skarbu
i ponowienie procesu sprzeda¿y by³o powodem zawi¹zania siê spó³ki plantatorsko-pracowniczej, której
jedynym celem jest gromadzenie kapita³u w celu zakupu udzia³ów w PPZ Trzemeszno.

Treœæ korespondencji i przebieg spotkañ z przedstawicielami spó³ki plantatorsko-pracowniczej pokazu-
j¹ determinacjê i jasno wyznaczony cel, który w swych intencjach jest nad wyraz czytelny i uczciwy.

Udzia³owcy za³o¿onej spó³ki (zarówno pracownicy, jak i rolnicy dostarczaj¹cy ziemniaki do produkcji)
od dziesi¹tek lat pracowali na ten stan, w jakim jest dzisiaj ta w³aœnie spó³ka Skarbu Pañstwa. W zwi¹zku
z tym wyra¿aj¹ chêæ nabycia udzia³ów w spó³ce po rynkowej cenie zgodnie z przeprowadzon¹ rzeteln¹ wy-
cen¹ wartoœci spó³ki.

Poniewa¿ toczy siê postêpowanie zmierzaj¹ce do sprzeda¿y udzia³ów Przedsiêbiorstwa Przemys³u
Ziemniaczanego Sp. z o.o., zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem o przewidywany dalszy przebieg
sprzeda¿y udzia³ów.

Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W latach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX wieku w Polsce ¿y³o oko³o 2 milionów zajêcy. Dziê-

ki tak du¿ej liczebnoœci tego gatunku mo¿liwe by³o pozyskiwanie od 300–700 tysiêcy zajêcy rocznie.
Niestety, pod koniec lat siedemdziesi¹tych wielkoœæ odstrza³u zaczê³a siê zmniejszaæ, co wskazywa³o
na spadek liczebnoœci tego gatunku. Wed³ug oficjalnych danych (GUS 2006) w ostatnich latach sytua-
cja populacji zaj¹ca szaraka w Polsce znacznie siê zmieni³a. W 1995 r. notowano 925,7 tysi¹ca osobni-
ków tego gatunku, a w roku 2006 liczebnoœæ populacji spad³a do 506,9 tysi¹ca osobników. Pozyskanie,
które w 1995 r. wynosi³o prawie 240 tysiêcy osobników, zmniejszy³o siê w ostatnich latach do oko³o
20 tysiêcy.

Wp³yw na liczebnoœæ populacji maj¹ takie gatunki, jak: lis, jenot, borsuk, zdzicza³e psy i koty, ptaki
drapie¿ne oraz krukowate. Spoœród nich niew¹tpliwie najistotniejsze znaczenie ma lis (vulpes vulpes).

W latach osiemdziesi¹tych liczebnoœæ i pozyskanie lisów w Polsce pozostawa³y na sta³ym poziomie.
Wzrost nast¹pi³ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, a w drugiej po³owie tamtej dekady rozpocz¹³ siê
gwa³towny wzrost trwaj¹cy do ostatnich lat. Wed³ug danych sprawozdawczoœci ³owieckiej wiosenne sta-
ny lisów w obwodach dzier¿awionych przez ko³a ³owieckie (90% wszystkich obwodów w kraju) w latach
1991–2006 zwiêkszy³y siê oko³o czterech razy, z 48 tysiêcy do 204 tysiêcy osobników (materia³y Stacji Ba-
dawczej PZ£ w Czempiniu).

Obecnie zagêszczenie lisów w Polsce szacowane jest na 8 osobników na 1000 ha. Przyjmuje siê, ¿e w ³o-
wiskach nastawionych na gospodarowanie zwierzyn¹ drobn¹ wiosenne zagêszczenie lisów nie powinno
przekraczaæ 2–4 osobników na 1000 ha. Doprowadzenie do takiego poziomu wymaga odpowiednio wyso-
kiego pozyskania.

Intensywnoœæ odstrza³u, która mo¿e spowodowaæ wyraŸne zmniejszenie liczebnoœci tego gatunku,
winna wynosiæ minimum 150% jego stanów wiosennych, przy czym powinna to byæ redukcja na du¿ych
obszarach. W przypadku pojedynczych obwodów s¹siaduj¹cych z terenami, na których nie poluje siê in-
tensywnie na lisy, pozyskanie powinno byæ na poziomie nawet 300% stanów wiosennych. Tymczasem in-
tensywnoœæ odstrza³u, rozumiana jako stosunek wysokoœci pozyskania do liczebnoœci wiosennej na po-
cz¹tku roku ³owieckiego, waha siê w kraju na poziomie 65–85%.

Umiarkowane pozyskanie, czy nawet intensywne, realizowane w skali pojedynczego ³owiska jest
niwelowane przez osobniki nadchodz¹ce z s¹siednich terenów. Jedynym sposobem ograniczenia
strat pog³owia zwierzyny drobnej jest bardzo intensywny odstrza³ drapie¿ników w ca³ym sezonie polo-
wañ, ze szczególnym nasileniem w okresie od stycznia do koñca sezonu polowañ. Ma to na celu ogra-
niczenie liczby par przystêpuj¹cych do rozrodu. W ogólnym pozyskaniu przewa¿aj¹ samce. Nie jest to
wynikiem ich liczebnej przewagi w populacji, ale rezultatem ich wiêkszej ruchliwoœci, a co za tym
idzie, wiêkszego prawdopodobieñstwa upolowania. W okresie do 31 grudnia w pozyskaniu przewa¿a-
j¹ osobniki m³ode, a w okresie od stycznia do koñca marca wzrasta udzia³ osobników doros³ych,
w tym samic. Generalnie w trakcie polowañ indywidualnych oraz z norowcami odstrzeliwuje siê wiê-
cej osobników doros³ych i samic, a podczas polowañ pêdzeniami pozyskuje siê wiêcej m³odzie¿y,
w tym samców.

Interesuj¹ce wyniki badañ dotycz¹ce relacji lis – zaj¹c uzyskano w ostatnich latach na terenie Wielko-
polski. W wyniku bardzo intensywnego odstrza³u lisów na jednym z terenów spowodowano, ¿e zagêszcze-
nie zajêcy by³o tam trzykrotnie wiêksze ni¿ na terenie kontrolnym. Wynika z tego, ¿e ograniczenie liczeb-
noœci tylko jednego gatunku drapie¿nika istotnie wp³ynê³o na stan jesienny zajêcy.

W latach 2004 i 2005 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Ochrony Œrodowiska i Gospodar-
ki Wodnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podczas wspólnych posiedzeñ zainteresowa³y siê sy-
tuacj¹ zwierzyny drobnej na terenie województwa wielkopolskiego. Radni tych komisji uznali, i¿ wobec
dramatycznego zachwiania równowagi miêdzygatunkowej w œrodowisku konieczne jest podjêcie przez
samorz¹d pilnych dzia³añ maj¹cych na celu ratowanie zwierzyny drobnej (zaj¹ca, kuropatwy, ba¿anta,
królika) w Wielkopolsce. Racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kszta³towanie przyrody i œrodo-
wiska naturalnego, zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju, jest bowiem jednym z celów zapisanych
w podstawowym dokumencie wyznaczaj¹cym wieloletnie priorytety dzia³ania samorz¹du, to jest „Strate-
gii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Na mocy decyzji Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego
z dnia 15 lipca 2005 r. zatwierdzony zosta³ „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w wojewódz-
twie wielkopolskim w latach 2005–2015”.
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Podobne dzia³ania podejmuj¹ te¿ cz³onkowie Polskiego Zwi¹zku £owieckiego na ró¿nych szczeblach,
zarówno okrêgów, jak i kó³ ³owieckich. Do tych dzia³añ aktywnie w³¹czy³y siê niektóre starostwa powiato-
we oraz nadleœnictwa Lasów Pañstwowych.

W zwi¹zku z opisan¹ sytuacj¹ oraz w kontekœcie prowadzonych programów poprawy warunków byto-
wania kuropatwy i zaj¹ca szaraka uzasadnione jest wprowadzenie ca³orocznego odstrza³u m³odych li-
sów, szczególnie na terenach, gdzie prowadzi siê restytucje zwierzyny drobnej. Taki odstrza³ bêdzie dzia-
³aniem wkomponowanym w ochronê gatunków, których liczebnoœæ ci¹gle maleje.

Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Z przepisów art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2007 r., nr 19, poz.

115, z póŸniejszymi zmianami) wynika, ¿e drogi krajowe stanowi¹ w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, zaœ drogi
wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowi¹ w³asnoœæ w³aœciwego samorz¹du województwa, powiatu lub
gminy. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 19 ust. 5 tej ustawy, w granicach miast na prawach powiatu za-
rz¹dc¹ wszystkich dróg publicznych z wyj¹tkiem autostrad i dróg ekspresowych jest prezydent miasta.
Do zarz¹dcy drogi nale¿y w szczególnoœci pe³nienie funkcji inwestora oraz nabywanie nieruchomoœci pod
pasy drogowe dróg publicznych (art. 20 pkt 3 i 17 ustawy o drogach publicznych). Jednoczeœnie na mocy
przepisu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu l¹dowe-
go (DzU nr 267, poz. 2251, z póŸniejszymi zmianami) w granicach miast na prawach powiatu zadania
w zakresie finansowania, budowy, przebudowy, remontu, ochrony i zarz¹dzania drogami publicznymi,
z wyj¹tkiem autostrad i dróg ekspresowych, finansowane s¹ z bud¿etu tych miast. Z tego wynika, ¿e koszt
nabycia nieruchomoœci pod pasy drogowe oraz koszt budowy dróg publicznych, z wyj¹tkiem autostrad
i dróg ekspresowych, w mieœcie na prawach powiatu musi zostaæ pokryty z bud¿etu tego miasta.

Tymczasem zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami na przyk³ad drogi wojewódzkie w mieœcie na pra-
wach powiatu stanowi¹ w³asnoœæ samorz¹du województwa, a nie miasta na prawach powiatu. Zmusza to
miasto na prawach powiatu do finansowania zadañ dotycz¹cych na przyk³ad drogi wojewódzkiej, pomi-
mo ¿e nie stanowi ona przedmiotu w³asnoœci tego miasta. Mo¿e to byæ podstaw¹ uznania, ¿e przedstawio-
ne rozwi¹zania s¹ niekonstytucyjne.

Bior¹c pod uwagê przedstawione powy¿ej kwestie, wnoszê o zajêcie stanowiska w przedmiotowej spra-
wie. Proszê równie¿ o rozwa¿enie mo¿liwoœci podjêcia inicjatywy zmiany ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych poprzez dodanie do art. 2a tej ustawy ust. 3. w nastêpuj¹cym brzmieniu: „3. Drogi
krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne w mieœcie na prawach powiatu stanowi¹ w³asnoœæ tego mia-
sta”. Zmiana taka usunê³aby szereg w¹tpliwoœci zwi¹zanych z prowadzeniem przez miasta na prawach
powiatu dzia³añ z zakresu budowy dróg na gruntach niestanowi¹cych ich w³asnoœci.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego oraz do ministra rolnic-
twa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Trudna sytuacja gospodarcza oraz ostatnie obni¿ki stopy redyskontowej weksli determinuj¹ ogólne

oprocentowanie kredytów z dop³at¹ ARiMR do oprocentowania. Op³acalnoœæ kredytów preferencyjnych,
które charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ pracoch³onnoœci¹ (sprawozdawczoœæ, modyfikacje systemu informaty-
cznego, obci¹¿enie z tytu³u limitów dop³at, monitoring kredytowy) ni¿ kredyty konsumpcyjne, znacznie
spad³a.

Mo¿e nale¿a³oby w œwietle powy¿szego – uwzglêdniaj¹c ponoszone przez banki spó³dzielcze koszty
zwi¹zane z kredytami z dop³at¹ ARiMR do oprocentowania oraz uzyskiwane przez nie przychody ograni-
czone sposobem ustalania ogólnego oprocentowania kredytów preferencyjnych, opartym na wielokrot-
noœci stopy redyskontowej weksli (s.r.w.), oraz wysokoœci¹ prowizji pobieranej przez banki spó³dzielcze
z tytu³u udzielania kredytu – rozwa¿yæ mo¿liwoœæ podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu poprawê op³acalno-
œci tych kredytów.

Spadaj¹ca op³acalnoœæ preferencyjnych kredytów mo¿e doprowadziæ do obni¿enia proporcji lub ca³ko-
witego zaniechania przez spó³dzielczoœæ bankow¹ finansowania, przy udziale kredytów z dop³at¹ ARiMR
do oprocentowania, inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spo¿ywczym, a to wprost przek³ada siê
przecie¿ na dalszy rozwój rolnictwa.

Zapewnienie minimum rentownoœci tego rodzaju transakcji finansowych pozwoli zachowaæ stabil-
noœæ bankom spó³dzielczym, czyli tej ga³êzi bankowoœci, która – jak wynika z dotychczasowej sprawo-
zdawczoœci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – ma w tym sektorze osiemdziesiêcioprocen-
towy udzia³.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Jurcewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Obecnie prawo o ruchu drogowym uniemo¿liwia szko³om i placówkom kszta³cenia zawodowego uru-

chomienie nowych stacji kontroli pojazdów. W tej sprawie w piœmie ministerstwa z dnia 18 stycznia
2008 r. (znak TD51-0701-01/08) otrzyma³em informacjê, i¿ projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do
ruchu mia³ byæ skierowany do prac sejmowych w II kwartale 2008 r. Projekt mia³ uwzglêdniaæ miêdzy in-
nymi mo¿liwoœæ prowadzenia stacji kontroli pojazdów równie¿ przez szko³y i placówki kszta³cenia zawo-
dowego.

Proszê o podanie stanu prac nad ustaw¹ i ewentualnego terminu zakoñczenia prac sejmowych.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z wp³ywaj¹cymi do mojego biura senatorskiego licznymi uwagami, podaj¹cymi w w¹tpli-

woœæ zasadnoœæ przepisu §30 pkt 1 ppkt 3 rozporz¹dzenia ministra polityki spo³ecznej z dnia 14 lutego
2005 r. w sprawie placówek opiekuñczo-wychowawczych, sk³adam niniejsze oœwiadczenie.

Zapis dotycz¹cy trzyletniego sta¿u pracy w placówce opiekuñczo-wychowawczej nie pozwala na dopu-
szczenie do pracy osób z doœwiadczeniem w pracy z dzieæmi w innych miejscach i formach. Wiadomo, ¿e
osoby pracuj¹ce jako wolontariusze, przez d³ugie lata opiekuj¹ce siê dzieæmi, wspieraj¹ce ich rodziny
i prowadz¹ce systemow¹ pracê na rzecz œrodowisk zagro¿onych, w których wychowuj¹ siê lub funkcjo-
nuj¹ dzieci, nie maj¹ mo¿liwoœci podjêcia pracy na stanowisku dyrektora placówki opiekuñczo-wycho-
wawczej, poniewa¿ ich doœwiadczenie nie kwalifikuje siê do sta¿u pracy.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem, czy istnieje mo¿liwoœæ wprowa-
dzenia zmian w owym rozporz¹dzeniu, dotycz¹cych zapisu o sta¿u pracy.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Z niepokojem przyj¹³em pojawiaj¹ce siê w ostatnim czasie informacje prasowe dotycz¹ce nieumiesz-

czenia insuliny analogowej o przed³u¿onym dzia³aniu na liœcie leków refundowanych.
Cukrzyca jest powa¿nym przewlek³ym schorzeniem, które objawia siê zaburzeniem metabolizmu glu-

kozy i zbyt wysokim poziomem tego cukru we krwi. Wed³ug szacunków Œwiatowej Organizacji Zdrowia na
cukrzycê cierpi obecnie oko³o stu osiemdziesiêciu milionów osób na œwiecie. W Polsce na cukrzycê cierpi
oko³o dwóch i pó³ miliona ludzi, a u kolejnych dwóch milionów choroba ta jest nierozpoznana. Liczba cho-
rych wzrasta z roku na rok, gdy¿ w Polsce nie ma systemu profilaktyki, szybkiego diagnozowania i zapo-
biegania powik³aniom.

Insuliny analogowe s¹ dziœ podstaw¹ w leczeniu cukrzycy, bo umo¿liwiaj¹ odtworzenie podstawowego
poziomu insuliny. Poprawia to radykalnie efekty terapii i jakoœæ ¿ycia chorych. Insuliny te zmniejszaj¹
tak¿e mo¿liwoœæ komplikacji, które nierzadko prowadz¹ do œmierci.

Polskie Stowarzyszenie Diabetologiczne, a tak¿e Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, od kilku lat za-
biegaj¹ o wprowadzenie insulin analogowych na listê leków refundowanych. Niestety bez efektu. Jesteœ-
my jedynym krajem w Europie, który nie refunduje tego preparatu. Insuliny analogowe refunduj¹ nawet
kraje Afryki! Nie rozumiem, dlaczego w Polsce nie ma na to pieniêdzy i dlaczego resort nie godzi siê na do-
³¹czenie ich do wykazu, skoro s¹ tylko o 20 z³ dro¿sze od refundowanych przestarza³ych insulin humalo-
gowych. Sytuacja chorych na cukrzycê jest dramatyczna, gdy¿ pe³ny koszt insuliny analogowej to kwota
kilkuset z³otych miesiêcznie, a renta tych osób waha siê od 600 do 1000 z³.

Chcia³bym zaznaczyæ, ¿e w Polsce nie ma przejrzystych procedur leczenia, kompleksowego systemu
profilaktyki i szybkiej diagnostyki cukrzycy. W efekcie pacjent o swej chorobie niejednokrotnie dowiadu-
je siê za póŸno, nie wie, gdzie siê leczyæ, i w konsekwencji korzysta z porad kilku lekarzy, którzy nie zawsze
s¹ specjalistami w tej dziedzinie. Powik³ania i liczba kosztownych hospitalizacji u polskich cukrzyków
wystêpuj¹ znacznie czêœciej ni¿ w innych rozwiniêtych krajach.

Decyzjê resortu zdrowia o nieumieszczeniu insulin w wykazie leków refundowanych rozpatrujê w ka-
tegoriach zgody na powoln¹ eutanazjê milionów Polaków!

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z apelem o jak najszybsze wprowadzenie zmian i wci¹g-
niêcie insuliny analogowej na listê leków refundowanych.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnê zwróciæ Pana uwagê na sytuacjê, która mia³a miejsce 9 lutego bie¿¹cego roku w S¹dzie Rejono-

wym w Ostrowie Wielkopolskim podczas rozprawy przeciwko pos³owi Rzeczypospolitej Polskiej do Parla-
mentu Europejskiego Witoldowi Tomczakowi.

Do obecnoœci na sali s¹dowej podczas tej rozprawy sk³oni³a mnie chêæ osobistego zweryfikowania
doniesieñ prasowych z tego procesu, a w szczególnoœci gazet lokalnych opatruj¹cych swoje doniesienia
takimi oto tytu³ami: „Jak z pos³a zrobiæ przestêpcê” („¯ycie Kalisza” z dnia 12 listopada 2008 r.) czy
„Areszt dla syna pos³a – pokazowa bezstronnoœæ s¹du w Ostrowie” („¯ycie Kalisza” z dnia 3 grudnia
2008 r.). Podczas rozprawy by³em œwiadkiem ci¹gu zdarzeñ, które w moim przekonaniu wype³niaj¹
dyspozycje ustawy – Kodeks karny i kwalifikuj¹ siê jako przestêpstwa œcigane z urzêdu. Mianowicie sê-
dzia przewodnicz¹ca sk³adu orzekaj¹cego, przekraczaj¹c swoje uprawnienia i niedope³niaj¹c swoich
obowi¹zków, podjê³a szereg czynnoœci, którymi wyrz¹dzi³a szkodê interesowi publicznemu.

Podnoszony przeze mnie zarzut pope³nienia przestêpstwa z art. 231 k.k. ma uzasadnienie miêdzy in-
nymi w naruszeniu przez sêdzinê norm okreœlonych w ustawie – Kodeks postêpowania karnego takich,
jak:

— art. 2 – niedopuszczenie do pe³nego przedstawienia przez oskar¿onego i jego obroñców argumentów
przemawiaj¹cych za niewinnoœci¹ pos³a;

— art. 3 – wyrzucenie, a raczej wypêdzenie z sali s¹dowej przedstawicieli suwerena, narodu polskiego,
gdy zdecydowali oni, by odœpiewaæ hymn narodowy (notabene podczas œpiewania hymnu narodowego sê-
dzina i prokurator jako jedyni nie powstali, aby oddaæ szacunek nale¿ny hymnowi i Rzeczypospolitej Pol-
skiej);

— art. 6 – utrudnianie, a nawet uniemo¿liwianie oskar¿onemu prowadzenia obrony: wyrzuceni zostali
z sali s¹dowej wszyscy jego obroñcy, a dodatkowo na³o¿ono na obroñców restrykcyjn¹ pieniê¿n¹ karê
grzywny (to w³aœnie wtedy, kiedy sêdzina wyrzuca³a z sali s¹dowej obroñców pos³a, obecni na sali zainto-
nowali hymn narodowy, chyba w taki sposób chc¹c zwróciæ uwagê, kto w Rzeczypospolitej Polskiej jest
suwerenem oraz w czyim imieniu powinny byæ ferowane orzeczenia);

— art. 42 – sêdzina, wobec której na rozprawie 9 lutego 2009 r. zosta³ z³o¿ony wniosek o wy³¹czenie, nie
ograniczy³a swoich czynnoœci do niecierpi¹cych zw³oki;

— art. 43 – w dniu 9 lutego 2009 r. obecni na sali s¹dowej dowiedzieli siê, i¿ od kilku miesiêcy nie jest
przekazywany do rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu w Kaliszu wniosek obroñcy o wy³¹czenie wszystkich
sêdziów S¹du Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, co nie przeszkodzi³o w rozpoznaniu wniosku o wy-
³¹czenie sêdziny przewodnicz¹cej przez sêdziego objêtego tym wnioskiem;

— art. 170 – przy oddalaniu wniosków dowodowych obrony sêdzina nie podawa³a, która z enumeraty-
wnie wymienionych w przepisie przyczyn uzasadnia oddalenie;

— art. 172 – bezzasadne oddalenie wniosków obrony o konfrontacjê œwiadków, których zeznania pozo-
staj¹ w sprzecznoœci;

— art. 177 – niezrozumia³a wielomiesiêczna niemoc w dorêczeniu wezwania jednemu z kluczowych
œwiadków wymienionych w akcie oskar¿enia, obcemu dla oskar¿onego;

— art. 198 – przekazano bieg³emu akta sprawy w zakresie, który uniemo¿liwi wydanie pe³nej i obiekty-
wnej opinii;

— art. 337 – wed³ug uzasadnionego stanowiska mecenasa Wojciechowskiego, przed³o¿onego na sali
s¹dowej, akt oskar¿enia, na podstawie którego toczy siê postêpowanie, nie odpowiada ustawowym wy-
mogom, jest sprzeczny i nielogiczny;

— art. 355 i 356 – w dniu 9 lutego 2009 r. bezzasadnie ograniczono jawnoœæ rozprawy g³ównej.
Wszystkie wymienione naruszenia obowi¹zków i uprawnieñ sêdziego, funkcjonariusza publicznego,

zosta³y za zgod¹ S¹du Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim zarejestrowane w formie obrazu i dŸwiêku.
Maj¹c na uwadze przedstawione argumenty, wnoszê o pilne rozpoznanie tej sprawy z uwzglêdnieniem

sugestii, aby dokona³y tego odpowiednie organy wymiaru sprawiedliwoœci spoza Apelacji £ódzkiej (pro-
kuratorskiej i s¹downiczej), co wyeliminuje wszelkie podejrzenia o stronniczoœæ i brak obiektywizmu.
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Piotr Kaleta
Bohdan Paszkowski
Grzegorz Banaœ
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z zaobserwowanym spowalnianiem procesów inwestycyjnych spowodowanym nadmierny-

mi, moim zdaniem, uprawnieniami dla organizacji ekologicznych wynikaj¹cymi z zapisów ustawy z dnia
3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa
w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (DzU z dnia 7 listopada 2008 r.)
zwracam siê propozycj¹ wprowadzenia do wy¿ej wymienionej ustawy zmian, które zrówna³yby prawa or-
ganizacji ekologicznych z prawami strony.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. (DzU nr 98 z 2001 r., poz. 1071) stron¹ jest ka¿dy, czyjego interesu prawnego
lub obowi¹zku dotyczy postêpowanie albo kto na tej podstawie ¿¹da czynnoœci organu. Dodatkowo pra-
wa strony w postêpowaniu administracyjnym, w myœl zapisów k.p.a., mo¿e ¿¹daæ organizacja spo³eczna,
gdy jest to uzasadnione jej celami statutowymi oraz gdy przemawia za tym interes spo³eczny. W tym przy-
padku organ administracji publicznej, uznaj¹c ¿¹danie organizacji spo³ecznej za uzasadnione, wydaje
postanowienie o wszczêciu postêpowania z urzêdu lub dopuszcza organizacjê do udzia³u w postêpowa-
niu. Posiadanie interesu prawnego wynika z konkretnego stanu faktycznego, z którym zwi¹zana jest
okreœlona norma prawa notarialnego przyznaj¹ca to uprawnienie.

W zapisach ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochro-
nie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (DzU
z 7 listopada 2008 r.) organizacje ekologiczne maj¹ okreœlone nadmierne prawa szczególne w postêpowa-
niu. Dzia³ III rozdzia³ 4 wy¿ej wymienionej ustawy wy³¹cza zapisy art. 31 §4 k.p.a. oraz dodatkowo nadaje
prawa szczególne ponad status strony poprzez zapisy art. 44 ust. 2 i ust. 3, które przyjmuj¹ brzmienie:
„Organizacji ekologicznej s³u¿y prawo wniesienia odwo³ania od decyzji wydanej w postêpowaniu wyma-
gaj¹cym udzia³u spo³eczeñstwa, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, tak¿e
w przypadku, gdy nie bra³a ona udzia³u w okreœlonym postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³eczeñ-
stwa, prowadzonym przez organ pierwszej instancji”, „Organizacji ekologicznej s³u¿y skarga do s¹du ad-
ministracyjnego od decyzji wydanej w postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³eczeñstwa, je¿eli jest to
uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, tak¿e w przypadku, gdy nie bra³a ona udzia³u w okreœlo-
nym postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³eczeñstwa.”

Ustawa nadaje wiêc prawa wyj¹tkowo rozszerzone, ponad prawa ustanowione dla strony, jakiejkol-
wiek organizacji w ka¿dym przedziale czasowym, mimo ¿e nie bra³a ona udzia³u w postêpowaniu. Daje to
mo¿liwoœæ blokowania procedury postêpowania i przed³u¿ania bez ograniczeñ procesu przygotowania do
realizacji inwestycji liniowych, takich jak drogi, obwodnice itd. Utrudnia to monta¿ finansowy z udzia³em
œrodków UE oraz wyd³u¿a czas i zagra¿a realizacji tak oczekiwanych i potrzebnych kluczowych inwestycji
drogowych dla RP.

Dodatkowo nale¿y stwierdziæ, ¿e omawiana ustawa nie okreœla procedur postêpowania dla inwestycji
rozpoczêtych na podstawie poprzednich regulacji prawnych, a ze wzglêdu na tak zwan¹ ostro¿noœæ wyty-
czne organów uczestnicz¹cych w przedmiotowych postêpowaniach wskazuj¹ na rozpoczêcie procedury
od pocz¹tkowych etapów przygotowania inwestycji. I tak dla przyk³adu w rozpoczêtej ju¿ inwestycji, gdzie
wykupione s¹ nieruchomoœci na przebieg zaprojektowanej drogi, nale¿y przygotowaæ wariantowoœæ
przebiegu trasy oraz na tej podstawie dokonaæ oceny oddzia³ywania inwestycji na œrodowisko. Dopiero
na podstawie wniosków z oceny nale¿y wybraæ optymalny wariant do realizacji.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Waldemara Kraskê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwraca siê do mnie wiele matek, wobec których urzêdnicy Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych prowa-

dz¹ postêpowania wyjaœniaj¹ce. Wydaj¹ oni decyzje, w których stwierdza siê, i¿ kobiety zatrudnione na
umowê o pracê i jednoczeœnie prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, przebywaj¹ce na za-
si³ku macierzyñskim lub wychowawczym podlegaj¹ obowi¹zkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, re-
ntowemu i wypadkowemu. Sprawa dotyczy oko³o czterdziestu szeœciu tysiêcy matek, a spór z ZUS obe-
jmuje lata 1999–2008.

Z zapisów ustawy o ZUS oraz informacji uzyskiwanych w placówkach w tym okresie wynika, i¿ osoby
pozostaj¹ce w stosunku pracy i prowadz¹ce jednoczeœnie dzia³alnoœæ gospodarcz¹, po urodzeniu dziecka
przebywaj¹ce na urlopie macierzyñskim, a potem wychowawczym, z tytu³u prowadzenia tej dzia³alnoœci
podlegaj¹ jedynie obowi¹zkowi op³acania sk³adki zdrowotnej. ZUS przez te lata wystawia³ zreszt¹ za-
œwiadczenia o niezaleganiu ze sk³adkami, równie¿ kontrole potwierdza³y, ¿e wszystko jest prawid³owe
i nie ma jakichkolwiek zaleg³oœci.

I raptem po latach ZUS „dopatrzy³ siê” istnienia tych zaleg³oœci i w obecnej chwili domaga siê ich sp³aty.
Kobiety, których dotyczy ta sytuacja czuj¹ siê oszukane i maj¹ poczucie wielkiej krzywdy, wyrz¹dzonej

zarówno im, jak i ich dzieciom.
Zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem: dlaczego za b³êdy wynikaj¹ce z niejasnej interpretacji

przepisów, pope³nione przez ZUS, maj¹ p³aciæ kobiety i matki ponosz¹ce trud wychowania dzieci oraz ja-
kie rozwi¹zanie tej kwestii przewiduje Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Z powa¿aniem
Waldemar Kraska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Waldemara Kraskê

wspólnie z innymi senatorami

Dnia 8 marca 2009 r. zmar³ Profesor Zbigniew Eugeniusz Religa. 13 marca po¿egnaliœmy Pana Profe-
sora na Wojskowych Pow¹zkach w Warszawie z udzia³em kompanii honorowej Wojska Polskiego. W osta-
tniej drodze towarzyszyli Mu prezydent RP profesor Lech Kaczyñski, marsza³kowie Sejmu i Senatu, pre-
mier, parlamentarzyœci wszystkich klubów, przedstawiciele wielu instytucji, lekarze, pielêgniarki, naj-
bli¿sza rodzina, mieszkañcy rodzinnej gminy Wiskitki i wsi Miedniewice, przedstawiciele Zabrza, w któ-
rym otworzy³ szeroko drzwi nowoczesnej kardiochirurgii, pacjenci i ich rodziny, t³umy warszawiaków
i mieszkañców ca³ej Polski.

Po¿egnanie Profesora Zbigniewa Religi, kawalera Orderu Or³a Bia³ego i wielu innych najwa¿niejszych
odznaczeñ, by³ego ministra zdrowia w rz¹dzie premiera Jaros³awa Kaczyñskiego, by³o serdecznym po-
¿egnaniem cz³owieka, który przez ca³e swe pracowite ¿ycie budzi³ szacunek i mi³oœæ pacjentów oraz ich
rodzin. Przys³owiowa wrêcz pracowitoœæ, profesjonalizm i ¿yczliwoœæ dla ludzi stanowi³y podstawowe ce-
chy Jego postawy osobistej i zawodowej. Sukcesy w kardiochirurgii otwiera³y Mu drogê do najwy¿szych
awansów w medycynie.

Od 1990 r. by³ profesorem Œl¹skiej Akademii Medycznej. By³ te¿ kierownikiem Katedry i Kliniki Kardiochi-
rurgii w Zabrzu, Kliniki Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. W 1995 r.
prezydent RP nada³ Mu tytu³ profesora zwyczajnego. W 1991 r. profesor Religa powo³a³ do ¿ycia, i zosta³ pre-
zesem jej zarz¹du,FundacjêRozwojuKardiochirurgii, która zajê³a siêwdra¿aniemdopraktykiklinicznejnaj-
nowszych metod leczenia chorób serca, a tak¿e dzia³alnoœci¹ naukowo-badawcz¹. Profesor Religa pe³ni³ fun-
kcjê konsultanta krajowego do spraw kardiochirurgii, by³ rektorem Œl¹skiej Akademii Medycznej w Katowi-
cach, kierownikiem II Kliniki Kardiochirurgii, a nastêpnie dyrektorem Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Swoj¹ lekarsk¹ prac¹ uratowa³ tysi¹ce ludzkich istnieñ, dokona³ prze³omu w dziedzinie transplanta-
cji. Prezydent Lech Kaczyñski nazwa³ Profesora Zbigniewa Religê lekarzem ludzkich serc i cz³owiekiem
o wielkim sercu.

Profesor Zbigniew Religa by³ tak¿e znanym i cenionym politykiem. W latach osiemdziesi¹tych
zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. By³ senatorem
trzeciej kadencji z ramienia Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform i pi¹tej kadencji jako repre-
zentant Stronnictwa Ludowo-Konserwatywnego. W wyborach w 2005 r. kandydowa³ na urz¹d pre-
zydenta RP jako kandydat bezpartyjny. Mimo i¿ po wycofaniu siê z wyborów popar³ kandydata PO
na urz¹d prezydenta, przyj¹³ zaproszenie prezydenta Lecha Kaczyñskiego do pe³nienia funkcji mi-
nistra zdrowia w rz¹dzie Kazimierza Marcinkiewicza, a nastêpnie Jaros³awa Kaczyñskiego. Jako
minister zdrowia Profesor Zbigniew Religa odniós³ sukces, przeprowadzaj¹c realn¹ reformê s³u¿-
by zdrowia, wnosz¹c wiele spokoju i pokoju do polityki, id¹c zawsze wybran¹ drog¹ i zachowuj¹c
wiernoœæ swym zasadom.

W obliczu œmiertelnej choroby podj¹³ decyzjê, by pozostaæ na posterunku do koñca, dopóki starczy³o
mu si³. Zdaniem Jaros³awa Kaczyñskiego by³a to wyj¹tkowa odwaga, a nawet heroizm wobec œmierci.

W wywiadzie dla „Dziennika” Zbigniew Religa stwierdzi³: „Moje przemyœlenia s¹ proste: nie ma cz³o-
wieka, który by nie umar³. £¹cznie z papie¿em. Skoro jest to nieodwo³alne i nieodwracalne, to nie ma
siê czego baæ. Ka¿dy musi umrzeæ. Dla mnie œmieræ jest niczym, œmieræ jest snem. T³umaczê to sobie
jeszcze tak: mia³em ukochane miejsce w œwiecie – Wyspy Zielonego Przyl¹dka. Ukochane by³o dawno
temu, kiedy nie by³o tam tych wszystkich hoteli, t³umu turystów, hucznych imprez, a ja mog³em ³owiæ
ryby. Ale mnie na tych Wyspach nie ma. Nie ¿yjê tam, nie ¿yjê i ju¿. To samo dotyczy innych miejsc na
œwiecie. I naturaln¹ kolej¹ rzeczy kiedyœ nie bêdzie mnie te¿ tu”.

Profesor Religa pozostanie we wdziêcznej pamiêci Polaków jako wspania³y cz³owiek, doskona³y lekarz,
wielki polityk.

W naszej pamiêci pozostanie tak¿e Jego postaæ jako goœcia Senatu (w grudniu 2008 r.), który pe³ni¹c
funkcjê pe³nomocnika prezydenta, mimo zmêczenia chorob¹ i z³ego samopoczucia na pró¿no oczekiwa³
i podnosi³ wysoko w górê d³oñ, aby przemówiæ do Wysokiej Izby i prosiæ w imieniu pana prezydenta Lecha
Kaczyñskiego o zgodê na referendum w sprawie komercjalizacji szpitali. Walczy³ do koñca. Wierny Pol-
sce, wierny Polakom, wierny do koñca zasadom, których nigdy nie zdradzi³. Wielki cz³owiek i wielki Polak.
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Czeœæ Jego pamiêci! Niech odpoczywa w pokoju!

Waldemar Kraska
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Zdzis³aw Pupa
Krzysztof Majkowski
Grzegorz Wojciechowski
Norbert Krajczy
Stanis³aw Zaj¹c
Janina Fetliñska
Bronis³aw Korfanty
Stanis³aw Kogut
Wojciech Skurkiewicz
Piotr Kaleta
W³adys³aw Dajczak
Zbigniew Cichoñ
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Majkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki Joanny Strzelec-£obo-
dziñskiej

Proszê o udostêpnienie mi precyzyjnej informacji na temat procesu inwestycyjnego prowadzonego
przez polskie grupy energetyczne, takie jak PGE, Enea, Energa i Tauron, zwi¹zanego z budow¹ w latach
2010–2020 na terenie naszego kraju elektrowni konwencjonalnych na wêglu kamiennym i brunatnym.

Które z zamierzonych inwestycji spe³niaj¹ normy dotycz¹ce standardów emisyjnych zatwierdzonych
na konwencji klimatycznej w Brukseli w styczniu 2009 r. i bêd¹ realizowane zgodnie z przepisami obo-
wi¹zuj¹cymi w dniu 31 grudnia 2008 r.?

Z powa¿aniem
Krzysztof Majkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Majkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Proszê o udzielenie mi odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy nie uwa¿a Pan Minister, ¿e w zarz¹dzie Grupy Kapita³owej „Energa”, która zatrudnia kilkana-

œcie tysiêcy osób i której roczny obrót wynosi ponad 9 mld z³, zasiadaæ bêd¹ osoby ca³kowicie niemaj¹ce
doœwiadczenia w bran¿y energetycznej? W og³oszeniu zamieszczonym w „Gazecie Wyborczej” w lutym
2009 r. o postêpowaniu konkursowym na cz³onków zarz¹du w wymaganiach, które powinni spe³niaæ
kandydaci, nie ma zapisu dotycz¹cego doœwiadczenia w energetyce osoby kandyduj¹cej na przyk³ad na
funkcjê prezesa zarz¹du i cz³onka zarz¹du do spraw ekonomii i finansów.

Czy standardy, którymi kieruje siê Platforma Obywatelska w obsadzaniu spó³ek z udzia³em Skarbu
Pañstwa, dotycz¹ tylko przynale¿noœci partyjnej, czy pod uwagê nie powinno byæ brane równie¿ doœwiad-
czenie zawodowe w tak strategicznej bran¿y? Przyk³adem podobnego postêpowania mo¿e byæ prezes jed-
nej z elektrowni wodnych, który z wykszta³cenia jest weterynarzem.

2. Jak¹ wiedzê, przekazan¹ przez dyrektorów poszczególnych departamentów, posiada Pan Minister
na temat egzekwowania zapisów zarz¹dzenia nr 54 z 6 grudnia 2007 r. ministra Skarbu Pañstwa w zakre-
sie wprowadzania w terminie jednego miesi¹ca poprzez walne zgromadzenie do statutów spó³ek zasad
i trybu wyboru do rad nadzorczych, wed³ug regu³ okreœlonych w wy¿ej wymienionym zarz¹dzeniu?

3. Czy uwa¿a Pan Minister za zasadne obsadzenie w radach nadzorczych spó³ek podleg³ych w koncer-
nie „Energa” osób nieposiadaj¹cych uprawnieñ do zasiadania w tych radach? Osoby te nie posiadaj¹
dyplomu uczestnictwa w odpowiednich kursach i zdanego egzaminu, który upowa¿nia do zasiadania
w radach nadzorczych.

Krzysztof Majkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Misio³ka

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 18 grudnia 2008 r. wesz³a w ¿ycie nowelizacja kodeksu karnego, na mocy której zosta³ wprowa-

dzony przepis art. 202 §4b, który stanowi: „Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub
posiada treœci pornograficzne przedstawiaj¹ce wytworzony albo przetworzony wizerunek ma³oletniego
uczestnicz¹cego w czynnoœci seksualnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawie-
nia wolnoœci do lat 2”.

Przytoczony przepis w swej hipotezie wœród znamion czynu nie umieszcza pojêcia „œci¹gaæ”. Tym sa-
mym mamy do czynienia z paradoksaln¹ sytuacj¹, w której de facto czyn dozwolony (œci¹ganie – nieobjête
hipotez¹ omawianego przepisu) generuje stan faktyczny zakazany hipotez¹ przepisu (posiadanie). Ni-
niejsza sytuacja powoduje zasadnicze trudnoœci dowodowe w ewentualnym postêpowaniu karnym, jako
¿e ustawa – Kodeks karny w tym samym art. 202 w innych paragrafach pos³uguje siê pojêciem „œci¹gaæ”.

Jak mo¿na z tego wnioskowaæ, czyn polegaj¹cy na œci¹ganiu zakazanych treœci jest czynem innym ni¿
te, które s¹ opisane w hipotezie art. 202 §4b. Nietrudno bowiem wyobraziæ sobie sytuacjê, w której spraw-
ca po œci¹gniêciu treœci, o których mowa w przepisie, wyeliminuje z twardego dysku swojego komputera
(poprzez formatowanie czy nawet zakupienie nowej jednostki g³ównej) zakazane treœci.

Stan, z którym mamy do czynienia, musi w okreœlonych sytuacjach (chocia¿by tych opisanych) prowa-
dziæ do uniewinnienia sprawcy lub odmowy jego œcigania ze wzglêdu na fakt, i¿ czyny opisane w przepisie
stanowi¹ tak zwany katalog zamkniêty, niemo¿liwy do rozszerzenia wol¹ organów œcigania lub wymiaru
sprawiedliwoœci. Nadto, jak ju¿ wspomniano, w przepisie tym nie ma elementarnej logiki, bo czyn do-
zwolony automatycznie generuje przestêpstwo, co jest nie do pogodzenia z ide¹ pañstwa prawa i unie-
mo¿liwia organom œcigania oraz wymiaru sprawiedliwoœci skuteczne zwalczanie czynów z art. 202 §4b.

Wobec tego rodz¹ siê nastêpuj¹ce pytania.
Czy rz¹d ma zamiar w najbli¿szym czasie zmieniæ ten oczywisty b³¹d poprzez swoj¹ inicjatywê ustawo-

dawcz¹?
Czy minister sprawiedliwoœci wyda jakieœ wytyczne podleg³ym sobie prokuratorom (na gruncie treœci

obowi¹zuj¹cego przepisu) odnoœnie do œcigania omawianych przestêpstw, o których mowa w niniejszym
przepisie?

Z powa¿aniem
Andrzej Misio³ek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Ministrze!
Docieraj¹ do mnie sygna³y od zaniepokojonych wyborców i w³adz lokalnych o zaplanowanej likwidacji

komendy Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raciborzu. Konsekwencj¹ tego posuniêcia bêdzie
utrata wielu miejsc pracy. Decyzja ta godzi tak¿e w poczucie bezpieczeñstwa obywateli, gdy¿ Œl¹ski Od-
dzia³ Stra¿y Granicznej, dzia³aj¹cy na obszarze województw œl¹skiego i opolskiego, odbierany jest jako
s³u¿ba chroni¹ca przed zagro¿eniami, jakie niesie ze sob¹ otwarcie granic w Unii Europejskiej. W odczu-
ciu ludzi decyzja o likwidacji po³o¿onego w ich regionie oœrodka, który monitoruje zagro¿enia i kieruje
dzia³aniami Stra¿y Granicznej, jest niejasnym i nielogicznym posuniêciem, które niesie ze sob¹ groŸbê
spadku zaufania do pañstwa jako instytucji zapewniaj¹cej bezpieczeñstwo obywateli.

Z „Za³o¿eñ wieloletniej koncepcji funkcjonowania Stra¿y Granicznej (2009–2015)” wynika, ¿e w okre-
sie od stycznia do grudnia 2010 r. nast¹pi zniesienie Œl¹skiego oraz, s¹siaduj¹cego z nim, Sudeckiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej, a w zamian powstanie jeden oddzia³ dla ca³ej granicy z Republik¹ Czesk¹. Na
siedzibê nowego oddzia³u wyznaczone zosta³o K³odzko, choæ, jak wyka¿¹ przedstawione poni¿ej argumen-
ty, to w³aœnie Racibórz jest rozwi¹zaniem lepszym, maj¹cym merytoryczne uzasadnienie. Trudna do zro-
zumienia jest koncepcja umiejscowienia komendy na nisko zurbanizowanym terenie w sytuacji, kiedy
zadania, jakie spoczywaj¹ na Stra¿y Granicznej w warunkach Schengen, wymagaj¹ skupienia dzia³añ na
obszarach o du¿ych skupiskach ludnoœci oraz na szlakach komunikacyjnych.

W zwi¹zku z tym, w kontekœcie realizowanych przez Stra¿ Graniczn¹ zadañ migracyjnych oraz tych
zwi¹zanych z zapobieganiem przestêpczoœci, to w Raciborzu powinna znajdowaæ siê komenda przysz³ego
oddzia³u. Po³o¿enie komendy w pobli¿u aglomeracji œl¹skiej, obszaru ze zidentyfikowanymi centrami
przestêpczoœci, terenie, przez który przebiegaj¹ i na którym krzy¿uj¹ siê g³ówne ci¹gi komunikacyjne,
s³u¿y skutecznej i sprawnej organizacji dzia³añ oraz wspieraniu podleg³ych placówek i samodzielnej rea-
lizacji ustawowych zadañ.

Aglomeracja œl¹ska to rejon, który przyci¹ga nielegalnych imigrantów. Tu znajduje siê najwa¿niejszy
w tej czêœci Polski miêdzynarodowy port lotniczy Katowice w Pyrzowicach, obs³uguj¹cy ruch wewn¹trz
i na zewn¹trz UE. Przez Górny Œl¹sk przebiegaj¹ liczne kolejowe i drogowe miêdzynarodowe szlaki komu-
nikacyjne, wykorzystywane przez nielegalnych imigrantów oraz w przestêpczoœci transgranicznej. Nie-
bawem w pobli¿u Raciborza oddana zostanie do u¿ytku autostrada A1. Dziêki trasie przebiegaj¹cej przez
Dolny Œl¹sk, Opolszczyznê i Górny Œl¹sk, zlokalizowana niedaleko autostrady komenda w Raciborzu
mo¿e bez problemów skutecznie manewrowaæ posiadanym potencja³em na obszarze dzia³ania przysz³ego
oddzia³u.

Uzasadnione jest zlokalizowanie komendy nowego oddzia³u Stra¿y Granicznej w rejonie, który z pun-
ktu widzenia zagro¿eñ i zadañ formacji wymaga szczególnej kontroli, i w miejscu, z którego komenda bê-
dzie mog³a efektywnie kierowaæ dzia³aniami na ca³ym s³u¿bowym odcinku. St¹d znacznie ³atwiej bêdzie
prowadziæ monitoring zagro¿eñ. Umieszczenie komendy w Kotlinie K³odzkiej mo¿e spowodowaæ nieo-
dwracaln¹ utratê rozeznania w sytuacji migracyjnej i przestêpczej na Górnym Œl¹sku.

Niezmiernie wa¿ne s¹ te¿ argumenty finansowe, które równie¿ przemawiaj¹ za usytuowaniem komen-
dy w Raciborzu. Obiekt w Raciborzu jest mniejszy, dziêki temu tañszy w utrzymaniu, a jednoczeœnie do-
statecznie dostosowany do potrzeb komendy przysz³ego oddzia³u. Posiadana infrastruktura ca³kowicie
pozwala na prawid³owe funkcjonowanie komendy oddzia³u, nie ma wiêc koniecznoœci pozyskiwania kwot
zwi¹zanych z utrzymaniem obiektów w du¿ej mierze przekraczaj¹cych potrzeby. Koñcz¹ce siê prace re-
montowe sprawi¹, ¿e w kolejnych latach radykalnie zmniejsz¹ siê nak³ady pañstwa na utrzymanie tej
nieruchomoœci.

Mocn¹ stron¹ komendy w Raciborzu jest tak¿e w³aœciwe zaplecze logistyczne i kadrowe oraz jej cechy
organizacyjne. W komendzie oddzia³u stanowiska objê³a wykwalifikowana kadra pracowników. Restruk-
turyzacja po³¹czona z likwidacj¹ aktualnej komendy oznacza³aby utratê wysoko wykwalifikowanych
i przeszkolonych pracowników, ³¹cznie ponad dwustu osób, którzy do³¹czyliby do grona bezrobotnych,
co by³oby dla miasta i regionu powa¿nym problemem.

Kolejnym argumentem jest deklaracja w³adz Raciborza o przekazaniu dziesiêciu mieszkañ na potrze-
by funkcjonariuszy, którzy zostaliby przeniesieni z K³odzka w przypadku umiejscowienia komendy przy-
sz³ego oddzia³u w Raciborzu, a tak¿e obietnica wsparcia kolejnymi lokalami. Te dobre stosunki miasta ze
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Stra¿¹ Graniczn¹ skutkuj¹ efektywn¹ wspó³prac¹. Na bardzo dobrym poziomie kszta³tuje siê wspó³praca
oddzia³u z samorz¹dem lokalnym i wojewódzkim w realizacji s³u¿bowych zadañ.

Po³o¿enie komendy oddzia³u na pograniczu województw u³atwia kontakty z urzêdami i pozwala na sta-
³¹ wspó³pracê komórek Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej z administracj¹ wojewódzk¹, szczególnie
w obszarze przeciwdzia³ania nielegalnej migracji, podejmowaniu przez cudzoziemców pracy bez zezwole-
nia oraz w sprawach dotycz¹cych opiniowania pobytu cudzoziemców.

Szanowny Panie Ministrze! W imieniu senatorów ziemi œl¹skiej i opolskiej oraz mieszkañców tych re-
gionów zdecydowanie przeciwstawiam siê planom usytuowania komendy przysz³ego oddzia³u Stra¿y
Granicznej w K³odzku. Oczekujê, ¿e wskazane argumenty zostan¹ uwzglêdnione w trakcie prowadzenia
analizy argumentacji, która w mojej ocenie jest niezbêdna przed podjêciem ostatecznej decyzji.

Z powa¿aniem
Antoni Motyczka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Trafi³a do mnie skarga w zwi¹zku z przejawami dyskryminacji mieszkañców województwa œl¹skiego

przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
W obecnym roku Œl¹ski Oddzia³ Wojewódzki NFZ wyceni³ wartoœæ œwiadczeñ w lecznictwie psychiatry-

cznym na poziomie o oko³o 30% ni¿szym ani¿eli wyceniono te same œwiadczenia na przyk³ad w wojewódz-
twie mazowieckim. Gdyby na przyk³ad SP ZOZ Pañstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Rybniku posiada³ kontrakt z NFZ na poziomie województwa mazowieckiego, to bud¿et tego szpitala
by³by a¿ o oko³o 10 milionów z³ wy¿szy. Taka kwota zwiêkszenia bud¿etu pozwoli³aby nie tylko na zaspo-
kojenie ¿¹dañ p³acowych personelu szpitala, ale tak¿e umo¿liwi³aby w znacznym stopniu sp³acenie za-
leg³oœci finansowych i dokonanie inwestycji poprawiaj¹cych jakoœæ leczenia pacjentów.

Niestety sama placówka SP ZOZ Pañstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku nie
znajduje uzasadnienia takiej rozbie¿noœci wyceny tych samych œwiadczeñ ani w jakoœci œwiadczonych
us³ug, ani w skutecznoœci leczenia, ani w stosowanych metodach terapeutycznych, farmakologicznych
czy te¿ w kwalifikacjach personelu. Szpital ten w niczym nie odbiega od szpitali województwa mazowiec-
kiego, a nawet niektóre z nich przewy¿sza w aspektach dotycz¹cych hospitalizacji. Mimo to musi siê bory-
kaæ z problemami finansowymi.

Zmniejszony poziom dofinansowania przek³ada siê z kolei na gorsze warunki leczenia mieszkañców wo-
jewództwa œl¹skiego, ni¿szy poziom wynagrodzeñ personelu oraz gorsz¹ kondycjê finansow¹ szpitala.

W zwi¹zku z tym pragnê zwróciæ siê do pani minister zdrowia Ewy Kopacz z proœb¹ o przeanalizowanie
sytuacji SP ZOZ Pañstwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Liczê na to, ¿e roz-
wa¿aj¹c kwestiê placówki, pani minister bêdzie siê kierowa³a zasadami sprawiedliwoœci i równoœci.

Z powa¿aniem
Antoni Motyczka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Olecha

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
We wrzeœniu ubieg³ego roku zapowiedzia³ Pan wszczêcie dzia³añ maj¹cych na celu szybkie rozdyspo-

nowanie mienia wchodz¹cego w sk³ad Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa – g³ównie na rzecz osób
chc¹cych powiêkszyæ swoje gospodarstwa rodzinne. Deklaracjê tê przyj¹³em z du¿ym zainteresowaniem
i oczekiwa³em konkretnych narzêdzi realizacji tej polityki. Z du¿ym rozczarowaniem obserwujê jednak
odmienne w stosunku do tych deklaracji postêpowanie Agencji Nieruchomoœci Rolnych.

Powszechnie wiadomo o „g³odzie ziemi” w jednym z najbardziej rolniczych powiatów województwa za-
chodniopomorskiego, to jest w powiecie pyrzyckim. Tymczasem otrzyma³em informacjê o organizowa-
nych przetargach na sprzeda¿ nieruchomoœci w obrêbie Skrzynka w powiecie pyrzyckim w drodze ust-
nych przetargów nieograniczonych, z zastrze¿eniem braku mo¿liwoœci roz³o¿enia nale¿noœci na raty. Po-
wstaje pytanie: dla kogo zorganizowano te przetargi? Wydaje siê, ¿e nie dla miejscowych rolników.

W zwi¹zku z licznymi w¹tpliwoœciami zwi¹zanymi z organizacj¹ tych przetargów zwracam siê do Pana
Ministra z proœb¹ o odpowiedŸ na poni¿sze nurtuj¹ce mnie pytania.

1. Kto podj¹³ decyzjê o nieorganizowaniu przetargów ograniczonych do rolników chc¹cych powiêkszyæ
swoje gospodarstwa rolne?

2. W jakiej odleg³oœci znajduj¹ siê dzia³ki od miejscowoœci, z których rolnicy czêsto zwracaj¹ siê do
mnie z problemem braku gruntów na powiêkszanie gospodarstw (Letnin, Mechowo, Mielêcin, Bylice)?

3. Czy nieruchomoœci by³y wpisane do rejestru nieruchomoœci atrakcyjnych prowadzonego przez
ANR?

4. Jeœli tak, to czy wycena nieruchomoœci przeprowadzona by³a z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci alterna-
tywnego ich zagospodarowania?

5. Czy nieruchomoœci s¹siaduj¹ z jeziorami lipiañskimi? Je¿eli tak, to w jaki sposób?
6. Kto by³ dzier¿awc¹ tych nieruchomoœci?
7. Kiedy zosta³y rozwi¹zane umowy dzier¿awy?
8. Jaka by³a przyczyna rozwi¹zania umów dzier¿awy?
9. Czy nieruchomoœci by³y przedmiotem podzia³ów geodezyjnych? Je¿eli tak, to w jakim celu podzia³y

zosta³y przeprowadzone?
10. Kim s¹ osoby, które naby³y nieruchomoœci?
11. Czy w ostatnim czasie (w ci¹gu ostatniego pó³ roku) na terenie dzia³alnoœci OT Szczecin organizo-

wane by³y podobne przetargi (przetargi nieograniczone na zakup ziemi rolniczej bez mo¿liwoœci roz³o¿e-
nia nale¿noœci na raty)?

Ze wzglêdu na zbli¿aj¹cy siê termin posiedzenia senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi proszê
o mo¿liwie szybkie ustosunkowanie siê do przedstawionych pytañ.

Z powa¿aniem
Jan Olech
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zaniepokojony docieraj¹cymi do mnie sygna³ami na temat w¹tpliwoœci co do opodatkowania b¹dŸ nie-

opodatkowania osób fizycznych, które w przysz³oœci uzyskaj¹ œrodki finansowe przyznawane w ramach
Dzia³ania 6.2. Programu Operacyjnego „Kapita³ Ludzki”, w kwocie 40 tysiêcy z³ na rozwój w³asnej dzia³al-
noœci gospodarczej, zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cym oœwiadczeniem senatorskim.

W œwietle wydanego przez Instytucjê Zarz¹dzaj¹c¹ Programem Operacyjnym „Kapita³ Ludzki” komu-
nikatu œrodki finansowe, o których mowa, nie podlegaj¹ zwolnieniu przedmiotowemu od podatku docho-
dowego od osób fizycznych, które zosta³o okreœlone w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi bowiem, ¿e zwolnienie takie obejmuje jedynie dotacje otrzy-
mane z bud¿etu pañstwa lub bud¿etów samorz¹du terytorialnego.

Z posiadanej przeze mnie wiedzy wynika, ¿e Instytucja Zarz¹dzaj¹ca Programem Operacyjnym „Kapi-
ta³ Ludzki” zwróci³a siê do Pana Ministra z wnioskiem o wydanie stosownego rozporz¹dzenia, w którym
Ministerstwo Finansów zaniecha³oby poboru podatku dochodowego od przedmiotowych œrodków finan-
sowych, a tak¿e o wprowadzenie stosownej zmiany w przepisach podatkowych. Z posiadanych przeze
mnie obecnie informacji wynika, i¿ Ministerstwo Finansów nie odpowiedzia³o, jakie przyjmuje stanowis-
ko w tym przedmiocie, a tak¿e jakie zamierza podj¹æ kroki.

Maj¹c to na wzglêdzie, pragnê zwróciæ siê do Pana Ministra z wnioskiem o podjêcie pozytywnej decyzji
oraz o przes³anie wyczerpuj¹cych informacji dotycz¹cych tematu oœwiadczenia. W szczególnoœci zaœ cho-
dzi mi o to, czy Ministerstwo Finansów podjê³o te prace, a je¿eli tak, to na jakim aktualnie etapie one siê
znajduj¹.

Proces naboru beneficjentów ju¿ trwa, a brak decyzji mo¿e zatrzymaæ proces absorpcji funduszy eu-
ropejskich.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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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

Szanowny Panie Premierze!
W bia³ostockiej prasie ukaza³y siê informacje o uruchomieniu procedury odwo³ania komendanta woje-

wódzkiego Policji w Bia³ymstoku pana Romana Popowa. Proszê Pana Ministra o odniesienie siê do tej infor-
macji oraz o podanie ewentualnych przyczyn tej decyzji personalnej, o ile ona rzeczywiœcie zapadnie.

Poniewa¿ zmiany w tak zwanych s³u¿bach mundurowych nastêpowa³y i nastêpuj¹ w komendach g³ó-
wnych oraz wojewódzkich (i ich odpowiednikach) w zasadzie od momentu powo³ania rz¹du pana premie-
ra Donalda Tuska, proszê o przedstawienie informacji, jak przedstawiaj¹ siê zmiany w podleg³ych Panu
s³u¿bach, stra¿ach i inspektoratach na stanowiskach ich szefów i zastêpców szczebla krajowego i woje-
wódzkiego. Ponadto, z uwagi na specyficzne uregulowania dotycz¹ce statusu prawnego w tych instytu-
cjach, proszê o wskazanie, czy odwo³ane osoby zosta³y „zagospodarowane” w instytucjach pañstwowych,
czy te¿ przesz³y na emeryturê.

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich tygodniach byliœmy œwiadkami bezprecedensowego os³abienia kursu z³otego oraz niesta-

bilnoœci na polskich rynkach finansowych i papierów wartoœciowych. W mediach pojawi³y siê informacje,
i¿ Polska sta³a siê celem dzia³añ miêdzynarodowych instytucji finansowych, które doprowadzi³y do powy-
¿szych zjawisk, co potwierdza³y oœwiadczenia sk³adane przez pracowników banku Goldman Sachs.

Bior¹c to pod uwagê, proszê o wyjaœnienie, jakie w ocenie rz¹du Polski by³y przyczyny i ewentualnie
kto by³ sprawc¹ za³amania siê kursu z³otówki oraz jakie dzia³ania by³y podejmowane w zwi¹zku z tym
przez instytucje pañstwowe, a tak¿e jak mo¿na siê zabezpieczyæ przed wyst¹pieniem takich sytuacji
w przysz³oœci. Czy z informacji posiadanych przez rz¹d faktycznie wynika, i¿ polska waluta sta³a siê
przedmiotem gry podmiotów sektora finansowego?

Ponadto proszê o wyjaœnienie, jak w przedmiotowym zakresie przebiega wspó³praca miêdzy Komisj¹
Nadzoru Finansowego, Narodowym Bankiem Polskim oraz rz¹dem RP.

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z proœb¹ o informacjê, jak przedstawia siê polityka pañstwa w zakresie przewozów towa-

rowych w naszym kraju.
Pytanie to wi¹¿e siê z wyjaœnieniem nowej polityki spó³ki PKP Cargo SA, spó³ki z wiêkszoœciowym

udzia³em Skarbu Pañstwa, która zaskoczy³a odst¹pieniem od udzielenia zlecenia na remont i moderniza-
cjê swojego taboru. Uderzy³o to w wieloletnich zleceniobiorców tych robót, takich jak Zak³ady Naprawcze
Taboru Kolejowego SA w £apach, jedynego du¿ego przedsiêbiorstwa w tej podbia³ostockiej miejscowoœci.
Dotychczasowe zlecenia PKP Cargo stanowi³y zdecydowan¹ wiêkszoœæ robót wykonywanych przez ZNTK
w £apach. Obecnie zak³ad ten, zatrudniaj¹cy oko³o oœmiuset osób, staje przed widmem upadku.

Bior¹c powy¿sze okolicznoœci pod uwagê, proszê o wyjaœnienie nowej polityki spó³ki PKP Cargo. Proszê
równie¿ o pomoc dla firmy ZNTK w £apach, zw³aszcza ¿e jest to ostatni du¿y zak³ad w tym mieœcie po
ubieg³orocznej likwidacji cukrowni, dokonanej na skutek realizacji decyzji dostosowuj¹cej iloœæ produk-
cji cukru w Polsce do limitów w UE.

Ponadto proszê o przedstawienie dotychczasowych efektów dzia³añ restrukturyzacyjnych doty-
cz¹cych kolei pañstwowych oraz dalszych zamiarów rz¹du w tym zakresie.

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z informacjami medialnymi o opóŸnieniach wystêpuj¹cych w realizacji rz¹dowego progra-

mu budowy i modernizacji dróg krajowych i autostrad proszê o informacje, czy harmonogram prac w tym
zakresie dotycz¹cych dróg w województwie podlaskim jest realizowany terminowo i zgodnie z przyjêtymi
za³o¿eniami, zw³aszcza w odniesieniu do modernizacji drogi S8 i S19.

Ponadto z uwagi na publikowane w lokalnej prasie, ukazuj¹cej siê w Bia³ymstoku, wiadomoœci o no-
wych koncepcjach budowy obwodnicy Augustowa, proszê o przedstawienie danych dotycz¹cych tej spra-
wy, przewidywanego harmonogramu przygotowania terenu i budowy tej obwodnicy oraz ich wp³ywu na
realizacjê prac na innych odcinkach drogi S8 w województwie podlaskim.

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na przestrzeni ostatnich stuleci granice Rzeczypospolitej uleg³y wielokrotnie zmianom, w szczególno-

œci dotyczy³o to ziem wschodnich. Na terenach tych pozosta³o wiele bezcennych obiektów architektonicz-
nych, cmentarzy, pomników i innych materialnych œladów kultury polskiej. Rozsiane s¹ one w granicach
obecnej Republiki Litewskiej, Bia³oruskiej i Ukraiñskiej oraz Federacji Rosyjskiej.

Proszê o informacjê, jakie dzia³ania by³y i s¹ podejmowane, aby to kulturowe dziedzictwo Rzeczypo-
spolitej by³o zachowane, a tam gdzie jego stan wymaga renowacji przywrócone do w³aœciwego stanu. Czy
w tym zakresie pañstwo polskie ma opracowany program oraz porozumienie z pañstwami, na których te-
rytorium znajduj¹ siê obecnie te obiekty? Proszê równie¿ o wskazanie, czy w tym zakresie wspó³dzia³a siê
z naszymi rodakami mieszkaj¹cymi na tych terenach i czy ta wspó³praca ma charakter instytucjonalny,
czy incydentalny?

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze
Na skutek dzia³añ wojennych oraz dotykaj¹cych nasz¹ ojczyznê okupacji, w szczególnoœci podczas

II wojny œwiatowej, dobra kultury materialnej oraz archiwalia by³y grabione przez najeŸdŸców. Roszcze-
nia pañstwa polskiego w tym zakresie dochodzone w warunkach ograniczonej suwerennoœci nie mog³y
byæ zaspokojone, w szczególnoœci w odniesieniu do spraw zwi¹zanych z dzia³aniem w³adz Zwi¹zku So-
wieckiego. Od 1990 r. pojawi³y siê nowe mo¿liwoœci dzia³añ rz¹dowych dotycz¹ce uregulowania kwestii
zwrotu zagrabionych z terenów Rzeczypospolitej dóbr kultury i archiwaliów.

W zwi¹zku z tym proszê o przedstawienie przez Pana Ministra dzia³añ, które by³y podejmowane w celu
odzyskania polskich dóbr kultury, nieprawnie przyw³aszczonych przez w³adze okupacyjne, w szczegól-
noœci rosyjskie, radzieckie i niemieckie oraz ich przedstawicieli. Jakie stanowisko w tej sprawie zajmowa-
³y i zajmuj¹ w³adze niemieckie, rosyjskie, litewskie, bia³oruskie, ukraiñskie i innych pañstw, w których
takie dobra kultury siê znajduj¹. Proszê o wskazanie, jakie rezultaty przynios³y dotychczasowe dzia³ania
w³adz polskich w przedmiotowej dziedzinie i jakie plany s¹ i bêd¹ realizowane, by odzyskaæ utracone dob-
ra kultury i archiwalia.

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim okresie opini¹ publiczn¹ wstrz¹snê³y informacje o zabójstwach i innych zbrodniach doko-

nanych, jak wynika z przekazów medialnych, przez osoby, które winny znajdowaæ siê w zak³adach kar-
nych z uwagi na koniecznoœæ odbycia kary za wczeœniej dokonane inne przestêpstwa, lub osoby, w sto-
sunku do których istnia³y uzasadnione powody do zastosowania tymczasowego aresztowania albo taki
areszt zosta³ uchylony decyzj¹ s¹du. Szczególnie bulwersuj¹ce by³y przypadki, gdy sprawcy dokonywali
zabójstw w akcie zemsty za wczeœniej sk³adane przeciwko nim zeznania w prokuraturze i s¹dach. Zdarze-
nia te podwa¿aj¹ zaufanie do wymiaru sprawiedliwoœci i mog¹ istotnie wp³yn¹æ na wolê wspó³pracy po-
krzywdzonych i œwiadków z Policj¹, prokuratur¹ i s¹dami.

Bior¹c to pod uwagê, proszê Pana Ministra o informacjê dotycz¹c¹ danych z lat 2006–2008 na temat
tego, ile i jakiego rodzaju przestêpstw, wed³ug posiadanych statystyk, dokona³y osoby, które zosta³y ska-
zane i powinny odbywaæ karê pozbawienia wolnoœci lub te¿ korzysta³y z mo¿liwoœci odroczenia kary,
przerwy w odbywaniu kary, by³y na przepustkach itp.

Ponadto proszê o przekazanie informacji o dokonywanych w wymienionym okresie przestêpstwach
skierowanych przeciwko: œwiadkom, bieg³ym, poszkodowanym i innym osobom w zwi¹zku z ich ucze-
stnictwem w postêpowaniach s¹dowych (prokuratorskich) – których sprawcami bezpoœrednimi lub po-
œrednimi byli podejrzani lub oskar¿eni.

Proszê równie¿ o wyjaœnienie, jakie czynnoœci podj¹³ lub podejmie Pan Minister, bior¹c pod uwagê
przywo³ane na wstêpie zdarzenia z ostatnich tygodni.

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
Na przestrzeni ostatnich lat s¹downictwo polskie podlega³o wielu zmianom dostosowuj¹cym je do no-

wych wyzwañ, przystosowuj¹cym do lepszej oraz szybszej pracy. Mimo wprowadzenia nowych rozwi¹zañ
organizacyjnych i technicznych obs³uga przez s¹dy stron oraz ich pe³nomocników w dalszym ci¹gu pozo-
stawia jednak wiele do ¿yczenia.

Czynnoœci stricte biurowe, które mo¿na by wykonaæ od rêki, jak chocia¿by wydanie kserokopii uprzed-
nio sporz¹dzonego wyroku s¹dowego wraz z uzasadnieniem, roz³o¿one s¹ czasami na tygodnie. Utrud-
niony jest równie¿ dostêp do akt s¹dowych w przypadku, kiedy s¹ one przemieszczane miêdzy s¹dami.
Uczestnicy procedur s¹dowych s¹ natomiast zobowi¹zani do przestrzegania œciœle okreœlonych termi-
nów pod rygorem poniesienia skutków prawnych.

W zwi¹zku z tym proszê o informacjê, czy stan obs³ugi kancelaryjnej interesantów w s¹dach jest moni-
torowany przez kierowane przez Pana ministerstwo. Czy dokonywana jest w tym zakresie analiza? Czy
projektowane s¹ zmiany dotycz¹ce tego zagadnienia, tak aby w maksymalny sposób usprawniæ obs³ugê
osób próbuj¹cych uzyskaæ w s¹dach konieczne do obrony ich interesów dokumenty i informacje z akt po-
stêpowañ?

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski

29. posiedzenie Senatu w dniach 18 i 19 marca 2009 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 29. posiedzenia Senatu 241



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Od przesz³o trzydziestu lat gospodarka wodna nie mo¿e doczekaæ siê nadania jej w³aœciwej rangi w po-

lityce gospodarczej Polski. Ró¿ne segmenty gospodarki wodnej na zasadzie rozdrobnienia umieszczono
w wielu ministerstwach i instytucjach pañstwowych, gdzie nie maj¹ ¿adnej szansy, by artyku³owaæ swoje
potrzeby oraz przedstawiaæ programy rozwoju. Doskona³ym przyk³adem jest podleg³oœæ Krajowego Za-
rz¹du Gospodarki Wodnej Ministerstwu Œrodowiska oraz Departamentu ¯eglugi Œródl¹dowej Minister-
stwu Infrastruktury.

Brak nale¿ytego wsparcia finansowego modernizacji i rozwoju infrastruktury hydrotechnicznej oraz
dróg wodnych spowodowa³, ¿e Polska nale¿y do najbardziej zacofanych krajów w Europie w zakresie ¿eg-
lugi œródl¹dowej, turystyki wodnej, energetyki wodnej, dekapitalizacji infrastruktury hydrotechnicznej
i powodziowej.

Najwiêksz¹ aktywnoœci¹ wykazuj¹ siê œrodowiska naukowe, opracowuj¹c kolejne ekspertyzy i progra-
my rozwojowe gospodarki wodnej, która de facto od wielu lat nie istnieje. Przyk³adem takich dzia³añ jest
projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015) wykonywany
na zamówienie Ministerstwa Œrodowiska, przedstawiony w dniu 26 lutego 2009 r. podczas posiedzenia
Krajowej Rady Gospodarki Wodnej.

W opinii œrodowisk dzia³aj¹cych w sektorze gospodarki zwi¹zanej z wodami œródl¹dowymi i ¿eglug¹
morsk¹ przedstawiona strategia sporz¹dzona zosta³a na potrzeby Ministerstwa Œrodowiska, a nie gospo-
darki wodnej, ¿eglugi œródl¹dowej i wszystkich segmentów zwi¹zanych z rozwojem gospodarczym kraju
opieraj¹cym siê na walorach rzek, jezior i Morza Ba³tyckiego. Projekt NSGW 2030 nie uwzglêdnia progra-
mu odbudowy i rozwoju œródl¹dowych dróg wodnych w aspekcie ¿eglug turystycznej, pasa¿erskiej oraz
towarowej funkcjonuj¹cych w Unii Europejskiej. W projekcie nie ma zapisu o opracowaniu i wdra¿aniu
programu dla Wis³y i jej dorzecza. Projekt nie uwzglêdnia potrzeb samorz¹dowych w zakresie rozwoju tu-
rystyki i rekreacji wodnej, a tak¿e wykorzystania wód mineralnych i geotermicznych w polskiej gospodar-
ce. Nie uwzglêdniono te¿ programu rozwoju energetyki wodnej, mimo zobowi¹zañ co do wielkoœci energii
pozyskiwanej ze Ÿróde³ odnawialnych, jakie podjê³a Polska. Autorzy projektu NSGW 2030 nie wpisali do
zadañ inwestycyjnych, które powinny byæ rozpoczête jak najszybciej, budowy stopnia wodnego w Niesza-
wie lub Ciechocinku.

Szanowny Panie Ministrze! Maj¹c nadziejê, ¿e w wyniku rozpoczêtej dyskusji nad projektem Narodo-
wej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 uwzglêdnione zostan¹ opinie i sugestie „œrodowisk wo-
dnych” i wypracowana zostanie koncepcja gospodarowania wodami w Polsce, proszê o odniesienie siê do
g³osów mieszkañców zaniepokojonych brakiem decyzji o trwa³ym zabezpieczeniu stopnia wodnego we
W³oc³awku.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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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!
Pragnê poprzeæ stanowisko Zarz¹du Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin i Powiatów z dnia 6 marca 2009 r., za-

niepokojonego pojawiaj¹cymi siê informacjami o planach stworzenia na granicy Rzeczypospolitej z Re-
publik¹ Czesk¹ jednego oddzia³u Stra¿y Granicznej w K³odzku, a tym samym mo¿liwoœci¹ likwidacji Ko-
mendy Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raciborzu.

Jak siê dowiadujê, w lutym 2009 r. pan minister podpisa³ „Za³o¿enia wieloletniej koncepcji funkcjono-
wania Stra¿y Granicznej na lata 2009–2015”. Zgodnie z t¹ koncepcj¹ komenda przysz³ego jedynego od-
dzia³u SG na granicy z Czechami bêdzie siê znajdowaæ w K³odzku. Œl¹ski Oddzia³ Stra¿y Granicznej w Ra-
ciborzu ma byæ rozwi¹zany, a w jego miejsce ma byæ utworzona jedynie niewielka placówka podleg³a od-
dzia³owi w K³odzku.

Przeniesienie komendy oddzia³u z Raciborza do K³odzka poci¹gnie za sob¹ zwolnienie prawdopodob-
nie ponad dwustu pracowników cywilnych zatrudnionych w Raciborzu, zaœ dwustu funkcjonariuszy
Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej bêdzie musia³o przenieœæ siê w inne miejsca albo po¿egnaæ z mun-
durem (nie ma mo¿liwoœci zaproponowania nowych miejsc s³u¿by lub pracy wszystkim funkcjonariu-
szom i pracownikom znoszonych lub przekszta³canych jednostek organizacyjnych). Do tego dojd¹ zwol-
nienia grupowe pracowników cywilnych. Przewidywane zmiany maj¹ nast¹piæ w 2010 r.

Nie muszê dodawaæ, ¿e planowane zmiany to tragedia wielu ludzi (utrata pracy, koniecznoœæ przeno-
sin) oraz likwidacja jedynego oddzia³u Stra¿y Granicznej na Górnym Œl¹sku. Moim zdaniem, wszystkie
argumenty (po³o¿enie, koszty utrzymania, itd.) przemawiaj¹ za pozostawieniem komendy oddzia³u w Ra-
ciborzu.

Jak czytam w stanowisku zarz¹du, Komenda Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raciborzu jest je-
dnym z najwa¿niejszych urzêdów i pracodawców maj¹cych sw¹ siedzibê w tym mieœcie. Wieloletnie, bardzo
dobre kontakty jednostek samorz¹du terytorialnego województwa œl¹skiego ze Œl¹skim Oddzia³em Stra¿y
Granicznej zaowocowa³y efektywn¹ wspó³prac¹ w zakresie poprawy bezpieczeñstwa i ochrony ludnoœci.
Najlepszym tego przyk³adem mo¿e byæ udzia³ formacji Stra¿y Granicznej w zwalczaniu skutków powodzi
z 1997 r. oraz innych zagro¿eñ w ostatnich latach. Funkcjonariusze Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej
aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu codziennym miasta Racibórz i powiatu raciborskiego.

Racibórz po³o¿ony jest w stosunkowo niewielkiej odleg³oœci od ponaddwumilionowego górnoœl¹skiego
obszaru metropolitarnego oraz ponadczterystutysiêcznej Aglomeracji Rybnickiej i innych du¿ych miast
województwa œl¹skiego. Miêdzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice jest trzecim co do wielkoœci
lotniskiem w Polsce. Najwiêkszy ruch samochodowy na po³udniowej granicy naszego kraju odbywa siê
w Cieszynie, a kolejowy w Zebrzydowicach. Województwo œl¹skie pozostaje jednym z g³ównych wêz³ów
transportowych w Polsce, poniewa¿ po³o¿one jest w ramach III i VI europejskiego korytarza transporto-
wego (wschód – zachód oraz pó³noc – po³udnie). Infrastruktura drogowa bêdzie, podobnie jak mo¿liwoœæ
ukrycia siê w miastach, czynnikiem u³atwiaj¹cym nielegalny pobyt cudzoziemcom. Nie trzeba podkreœ-
laæ, ¿e przed Stra¿¹ Graniczn¹ postawione zostan¹ ogromne zadania w zakresie migracji i readmisji cu-
dzoziemców w najwiêkszej aglomeracji w Polsce, jak¹ jest Œl¹sk.

Panie Ministrze, nasuwa siê prosty wniosek: to Racibórz powinien pozostaæ siedzib¹ komendy nowego
oddzia³u Stra¿y Granicznej.

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 oraz do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora dróg krajowych i auto-
strad Lecha Witeckiego

Panowie Ministrowie!
W zwi¹zku z planowan¹ przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg i Autostrad budow¹ do 2012 r. w systemie

koncesjonowanym odcinka autostrady A1 na odcinku z £odzi do Czêstochowy, w imieniu radnych gminy
K³omnice, proszê o przedstawienie planu przebudowy drogi krajowej nr 91 wraz z prognozami wzrostu
natê¿enia ruchu na tej drodze.

Odcinek drogi w miejscowoœci K³omnice i okolicach ju¿ teraz jest w tragicznym stanie. Nie ma tam cho-
dników dla pieszych, sygnalizacji œwietlnej na wa¿niejszych skrzy¿owaniach, oœwietlenia, drogi dla rowe-
rzystów itd. Czêsto dochodzi do wypadków.

W sytuacji, gdy droga krajowa nr 1 na wspomnianym odcinku zostanie autostrad¹, ruch lokalny i kra-
jowy w kierunku Radomska pobiegnie przez K³omnice. St¹d sprawa drogi nr 91 nabiera ponadlokalnego
znaczenia, a budowa obwodnicy K³omnic staje siê spraw¹ priorytetow¹.

Uprzejmie proszê o zajêcie siê odpowiednimi rozwi¹zaniami drogowymi dotycz¹cymi budowy obwo-
dnicy K³omnic, a tak¿e poprawy stanu drogi nr 91.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Pani Minister!
Samorz¹d miasta Czêstochowy z niepokojem odnosi siê do projektowanej nowelizacji ustawy o izbach

lekarskich, w tym o zmianie obszarów okrêgowych izb lekarskich. Osobiœcie solidaryzujê siê ze stanowis-
kiem Okrêgowej Rady Lekarskiej w Czêstochowie z dnia 3 grudnia 2008 r., apeluj¹cej o nietworzenie jed-
nego okrêgu œl¹skiego w tak zró¿nicowanym i du¿ym województwie.

Ziemia Czêstochowska, a to jej obszar stanowi teren dzia³ania Okrêgowej Izby Lekarskiej w Czêstocho-
wie, ma historycznie ukszta³towan¹ to¿samoœæ. Ministerstwo Zdrowia powinno ten status uszanowaæ i nie
narzucaæ zrównania granic dzia³ania okrêgowych izb lekarskich z granicami administracyjnego podzia³u
na województwa, co oznacza faktycznie zlikwidowanie czêœci okrêgowych izb lekarskich. W uzasadnieniu
nie przedstawiono ¿adnych sensownych argumentów dotycz¹cych ewentualnych korzyœci zarówno dla
œrodowiska lekarskiego, jak i dla pacjentów, p³yn¹cych z proponowanej zmiany. Argument o usprawnie-
niu dzia³alnoœci rzecznika i egzekwowaniu odpowiedzialnoœci zawodowej jest nietrafny.

Okrêgowa Izba Lekarska w Czêstochowie w krótkim czasie istnienia potwierdzi³a sw¹ aktywnoœci¹ po-
trzebê i si³ê lokalnych inicjatyw. Naczelny rzecznik odpowiedzialnoœci zawodowej wysoko ocenia dzia³al-
noœæ okrêgowego rzecznika odpowiedzialnoœci zawodowej w Czêstochowie, podkreœlaj¹c, ¿e nale¿y ona
do najlepszych. Gdyby to siê zmieni³o, wielu pacjentów przychodz¹cych z problemami i skargami do
rzecznika odpowiedzialnoœci zawodowej w Czêstochowie, musia³by zrezygnowaæ ze sk³adania skargi
w sytuacji, poniewa¿ wi¹za³oby siê to z podró¿¹ do Katowic. Narzucenie ewentualnych zmian spowoduje
ponadto koszty z powodu wymiany kilkunastu tysiêcy dokumentów potwierdzaj¹cych prawo wykonywa-
nia zawodu, organizacji nowych wyborów i zjazdów. Koszty tej ca³kowicie nietrafionej nowelizacji pokryj¹
lekarze, poniewa¿ 96% bud¿etu izby lekarskiej pochodzi ze sk³adek i wp³at lekarzy, a jedynie 4% stanowi
dotacja z bud¿etu pañstwa.

Argumentem przeciwko ograniczaniu obszaru dzia³ania izb lekarskich jest fakt, ¿e samorz¹dy innych
zawodów zaufania publicznego: adwokatów, notariuszy, radców prawnych, aptekarzy i pielêgniarzy, nie
maj¹ takich ograniczeñ. W Czêstochowie dzia³aj¹ okrêgowe izby: aptekarska, pielêgniarka i adwokacka.

Nie trzeba przekonywaæ, ¿e ma³e izby s¹ bli¿sze samorz¹dnoœci i s¹ sprawniejsze w rozwi¹zywaniu bie-
¿¹cych spraw lekarzy w porównaniu z tymi wielkimi. Stopieñ konsolidacji œrodowiska lekarskiego i uto¿-
samiania siê z w³asnym samorz¹dem jest w takich izbach wiêkszy ni¿ w izbach zrzeszaj¹cych kilkanaœcie
tysiêcy lekarzy. Dzia³alnoœæ ma³ych izb lekarskich opiera siê zwykle na spo³ecznym zaanga¿owaniu jej
przedstawicieli. Likwidacja izb, których zasiêg nie pokrywa siê z podzia³em administracyjnym kraju, spo-
woduje odejœcie wielu lekarzy z tej pracy i zmarnowanie lokalnego zapa³u spo³ecznego.

Pani Minister, uwa¿am, ¿e nie wolno pozbawiaæ Okrêgowej Rady Lekarskiej w Czêstochowie mo¿liwo-
œci samodzielnego stanowienia o swoim samorz¹dzie, jego strukturze, inicjatywach i woli jego cz³onków.
Podstaw¹ samorz¹dnoœci jest kszta³towanie struktury organizacyjnej zgodnie z wol¹ cz³onków.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê
wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Pani Minister!
Czy jest prawd¹, ¿e w ramach reformy programowej oœwiaty zostanie wyeliminowane z polskich szkó³

wychowanie do ¿ycia w rodzinie, a w to miejsce wprowadzi siê tak zwan¹ edukacjê seksualn¹? Czy jest
prawd¹, ¿e w tej sprawie na ministerstwo edukacji wywierane s¹ naciski ze strony stowarzyszeñ i œrodo-
wisk feministycznych, lewicowych radyka³ów, Parlamentu Europejskiego, uwa¿aj¹cych jakoby polska
m³odzie¿ nie dorasta³a mentalnie do Zachodu w kwestii zasad obyczajowych?

Istnieje zasadnicza ró¿nica pomiêdzy faktycznym wychowaniem do odpowiedzialnych postaw w sferze
seksualnej, a wychowaniem pozornym, które w praktyce staje siê instrukta¿em antykoncepcyjnym i pry-
mitywn¹ form¹ reklamy œrodków, które maj¹ zapobiec zajœciu w ci¹¿ê. Niestety, nie zapobiegaj¹. Najnow-
sze dane statystyki medycznej potwierdzaj¹, ¿e na przyk³ad w Wielkiej Brytanii z roku na rok zwiêksza siê
liczba nastolatek, które podejmuj¹ decyzjê o dokonaniu aborcji. W 2007 r. przerwania ci¹¿y dokona³o po-
nad dwadzieœcia jeden tysiêcy dziewcz¹t poni¿ej osiemnastego roku ¿ycia. Co druga nastolatka, u której
stwierdzono ci¹¿ê, zdecydowa³a siê na aborcjê. Przedstawiciele British Pregnancy Advisory Service, orga-
nizacji œwiadcz¹cej „us³ugi aborcyjne”, okreœlili ten stan rzeczy jako nadzwyczaj pozytywne zjawisko.
W ich mniemaniu rosn¹ca liczba nastolatek uœmiercaj¹cych swoje poczête dzieci jest dowodem na coraz
bardziej tolerancyjne spo³eczeñstwo (za: „Telegraph” – 27 lutego 2009 r. via SPUC – 27 lutego 2009 r.).
Czy i u nas o to chodzi?

Przedmiot: edukacja seksualna, od lat obecny w szko³ach na Zachodzie, jest oparty na naiwnym za³o¿e-
niu, ¿e sama wiedza wystarczy, by wychowanek w rozs¹dny sposób kierowa³ swoj¹ sfer¹ seksualn¹ i by
w odpowiedzialny sposób odnosi³ siê do samego siebie oraz do osób przeciwnej p³ci. Takie za³o¿enie jest po-
dobnym mitem jak przekonanie, ¿e wiedza z zakresu dietetyki gwarantuje, ¿e ktoœ bêdzie siê zdrowo od¿y-
wia³, albo przekonanie, ¿e wiedza z zakresu kodeksu karnego gwarantuje, ¿e ten, kto tê wiedzê posiada, ni-
gdy nie pope³ni przestêpstwa. Prawd¹ jest jednak, ¿e na Zachodzie, gdzie od lat prowadzi siê seksedukacjê,
rozlega siê wo³anie rodziców, aby wróciæ w szko³ach do wychowania do mi³oœci. Rodzice zdaj¹ sobie sprawê
z tego, ¿e seksedukacja prze¿y³a siê, co wiêcej przynios³a z³e owoce w postaci ci¹¿ niepe³noletnich dziew-
cz¹t, zbyt wczesnej inicjacji seksualnej, a tak¿e wzrostu liczby gwa³tów wœród m³odocianych.

Zapewne chodzi o to, by razem z seksedukacj¹ wprowadziæ do szkó³ tak¿e wychowanie do gender. Bê-
dzie to podstêpnie wpleciona w ten przedmiot promocja homoseksualizmu, co obserwujemy obecnie
w szko³ach na Zachodzie. Widaæ w tym nawi¹zanie do treœci sprawozdania na temat przestrzegania
praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2004–2008, og³oszonego z koñcem minionego roku.
Dokument zawiera rezolucjê Parlamentu Europejskiego, a w niej postulaty wzajemnego uznania zwi¹z-
ków homoseksualnych we wszystkich krajach UE oraz przyjêcia takich rozwi¹zañ w prawie pañstw
cz³onkowskich. Wspomniany dokument w innej czêœci broni tak zwanych praw reprodukcyjnych, co
w jêzyku prawa miêdzynarodowego oznacza miêdzy innymi swobodny dostêp do aborcji. Parlament Eu-
ropejski postuluje ponadto wprowadzenie zakazu wypowiadania przez przywódców religijnych tak
zwanych uwag dyskryminacyjnych, g³ównie wyg³aszania krytyki zachowañ homoseksualnych. Krótko
mówi¹c: czy i u nas mamy nauczaæ o tak zwanych prawach podstawowych, które s¹ czyimœ wymys³em,
nie istniej¹ bowiem ¿adne akty prawa miêdzynarodowego czy europejskiego, które potwierdza³yby ist-
nienie takich „praw”?

Aby unaoczniæ szkodliwoœæ seksedukacji warto siêgn¹æ do jak¿e pora¿aj¹cego obrazu rodziny, który
znalaz³ siê w drugim raporcie hiszpañskiego Instytutu Polityki Rodzinnej, „Evoluzione della Famiglia in
Europa, 2008”, przedstawionego unijnym w³adzom w Brukseli. Raport dowodzi, ¿e pañstwa Unii wy-
mieraj¹, przyrost naturalny jest ujemny, liczba ludnoœci Europy wzrasta tylko dziêki imigrantom.
Gwa³townie zmienia siê proporcja miêdzy m³odzie¿¹ a ludnoœci¹ po szeœædziesi¹tym pi¹tym roku ¿ycia,
wyra¿ona w procentach. W³ochy, Niemcy i Grecja staj¹ siê krajami ludzi starych. I jeszcze przytoczona
w raporcie tragiczna liczba: z powodu aborcji ginie ka¿dego roku w Europie jedno na piêcioro poczêtych
dzieci. Na przyk³ad w 2006 r. na oko³o 6,4 milionów mo¿liwych urodzeñ 1,2 milionów dzieci zamordo-
wano przez aborcjê.

Wspomniany raport zwraca uwagê na to, ¿e w UE gwa³townie spada liczba zawieranych ma³¿eñstw
oraz konsekwentnie wzrasta procentowo liczba dzieci urodzonych poza ma³¿eñstwem (33,9%). W Belgii,
Luksemburgu i Hiszpanii co drugie ma³¿eñstwo rozpada siê. Wniosek: pañstwa europejskie niemal zu-
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pe³nie nie interesuj¹ siê trwa³oœci¹ rodziny i pomoc¹ dla niej, ale ca³y czas promuje siê ró¿ne programy
antyrodzinne, a nawet uchwala ustawy antyrodzinne, jak ta zrównuj¹ca wobec prawa pary homosek-
sualne z naturaln¹ rodzin¹ (ostatnio w Danii uchwalono ustawê o adopcji dzieci przez zwi¹zki homosek-
sualne).

Pani Minister! Polska postrzegana jest na tym tle jako jeden z ostatnich przyczó³ków normalnej rodzi-
ny. Od 1993 r. mamy doœæ dobre prawo chroni¹ce ¿ycie od poczêcia do naturalnej œmierci, nie ma przy-
zwolenia na ustawy o eutanazji czy ustawy dotycz¹ce zwi¹zków homoseksualnych. Polska m³odzie¿ na
pierwszym miejscu stawia rodzinne szczêœcie. Czy seksedukacja w szko³ach ma za zadanie zniszczyæ jej
marzenia oraz zburzyæ spo³eczny kompromis co do wartoœci ¿ycia oraz poszanowania godnoœci ma³¿eñ-
stwa i rodziny?

Czes³aw Ryszka
Ryszard Bender
Tadeusz Skorupa
Janina Fetliñska
Kazimierz Jaworski
Piotr Kaleta
Zdzis³aw Pupa
Waldemar Kraska
Henryk Górski
Kazimierz Wiatr
Stanis³aw Zaj¹c
Maciej Klima
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

W dniu 15 stycznia 2009 r. podczas 25. posiedzenia Senatu RP wspólnie z senatorem Norbertem Kraj-
czym sk³ada³em oœwiadczenie dotycz¹ce dzia³añ rz¹du premiera Donalda Tuska w kwestii:

— szybkiego zakoñczenia budowy obwodnicy Augustowa,
— braku ostatecznej decyzji w sprawie przysz³ego przebiegu trasy przez dolinê Rospudy,
— informacji dotycz¹cej firmy konsultingowej DHV maj¹cej oceniæ najkorzystniejszy wariant przebie-

gu obwodnicy.
Prosi³em jednoczeœnie o wyjaœnienie, czy prawd¹ jest to, o czym informuje w mediach pose³ Platformy

Obywatelskiej Leszek Cieœlik, by³y burmistrz Augustowa, ¿e w przygotowaniu raportu przez firmê DHV
bra³y udzia³ osoby, które sprzeciwia³y siê budowie obwodnicy przez Rospudê i pisa³y w tej sprawie prote-
sty do Komisji Europejskiej.

Z przykroœci¹ stwierdzam, ¿e odpowiedŸ udzielona mi przez sekretarza stanu w Ministerstwie Œrodo-
wiska Stanis³awa Gaw³owskiego nie odpowiada w istocie na ¿adne z zadanych pytañ.

Traktujê zatem sprawê jako lekcewa¿enie senatorów RP i ¿¹dam udzielenia odpowiedzi na pytania za-
warte w oœwiadczeniu z dnia 15 stycznia 2009 r., na które ministerstwo wci¹¿ nie odpowiedzia³o.

1. Czy prawd¹ jest, ¿e raport w wymienionej sprawie przygotowywa³y lub w przygotowywaniu raportu
wspó³dzia³a³y osoby, które wystosowa³y lub popiera³y protesty w tej sprawie wysy³ane do Komisji Euro-
pejskiej?

2. Jeœli taka sytuacja mia³a miejsce, to czy organy œcigania oraz Pe³nomocnik Rz¹du do spraw Walki
z Korupcj¹ zostali powiadomieni?

3. Czy zosta³a o tym fakcie powiadomiona Komisja Europejska, która stoi na stra¿y przejrzystoœci
i transparentnoœci procedur w ¿yciu publicznym?

4. Je¿eli rz¹d chce realizowaæ d³u¿szy i dro¿szy wariant przebiegu drogi przez miejscowoœæ Chodorki,
to czy oszacowane s¹ koszty ekologiczne i spo³eczne budowy drogi?

5. Czy wykonawca raportu przeprowadzi³ wycenê, ocenê oraz inwentaryzacjê przyrodnicz¹ nowego
przebiegu trasy?

6. Czy mo¿emy pozwoliæ sobie na zw³okê, która wed³ug szacunków mo¿e wynieœæ oko³o dziesiêciu lat?
7. Czy wiadomo, ile nowych dzia³ek trzeba bêdzie wykupiæ pod drogê, ile budynków mieszkalnych wy-

burzyæ i jaki czas bêdzie potrzebny na przygotowanie nowej dokumentacji projektowej?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
Ze wzglêdu na fakt, ¿e specjalne strefy ekonomiczne odgrywaj¹ istotn¹ rolê w przyci¹ganiu nowych in-

westycji, zarówno o charakterze produkcyjnym, jak i us³ugowym, w tym tak¿e inwestycji innowacyjnych,
proszê o udzielenie informacji, czy sensowne jest tworzenie w naszym kraju kolejnych specjalnych stref
ekonomicznych. Czy Ministerstwo Gospodarki ma sprecyzowane plany w tym zakresie? Czy zasadne by-
³oby utworzenie SSE w rejonie pó³nocnego Mazowsza obejmuj¹cego nastêpuj¹ce powiaty: ciechanowski,
gostyniñski, m³awski, przasnyski, p³ocki, p³oñski, sierpecki, sochaczewski, ¿uromiñski, ¿yrardowski?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vicenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Proszê o podanie informacji, jakie dzia³ania planuje podj¹æ Ministerstwo Finansów wobec Urzêdu

Skarbowego w Gostyninie w województwie mazowieckiem w zakresie jego funkcjonowania i dalszego roz-
woju. Czy jest planowana modernizacja siedziby przedmiotowego urzêdu i podjêcie innych dzia³añ pro-
rozwojowych?

Przedmiotowy urz¹d obs³uguje podatników z terenu miasta Gostynina i powiatu gostyniñskiego.
W zwi¹zku z planowanymi licznymi inwestycjami finansowymi z funduszy UE spodziewane jest przyspie-
szenie rozwoju gospodarczego tego obszaru, miêdzy innymi dziêki lokalizacji w Gostyninie term. Projekt
budowy Term Gostyniñskich jest projektem kluczowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Proszê o podanie informacji, kiedy zostan¹ podjête ostateczne decyzje dotycz¹ce rozbudowy drogi nr 7

oraz w jakim terminie planowane jest prowadzenie inwestycji na odcinku P³oñsk–M³awa.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Szewiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Pragnê wyraziæ zaniepokojenie w zwi¹zku z nieprawid³owoœciami w zakresie wyp³at kwot kilku rodzi-
nom poszkodowanym przez tr¹bê powietrzn¹ maj¹c¹ miejsce 15–16 sierpnia 2008 r. w gminie Herby.

Do mojego biura senatorskiego zg³osili siê mieszkañcy, którzy do tej pory nie uzyskali pe³nych wyp³at
za utracone w wyniku dzia³ania ¿ywio³u mienie. Przytoczê kilka faktów, pos³uguj¹c siê konkretnym przy-
k³adem jednej z rodzin.

Otó¿ wójt gminy Herby na podstawie procedury szacowania strat w budynkach mieszkalnych uszko-
dzonych w wyniku dzia³ania ¿ywio³u powo³a³ komisjê, w sk³ad której wszed³ miêdzy innymi gminny rze-
czoznawca. Wykonana przez rzeczoznawcê wycena strat w kilku przypadkach wywo³a³a protesty. Jedna
z rodzin odwo³a³a siê zgodnie z pktem 4 „Pomocy dla poszkodowanych w wyniku klêski ¿ywio³owej, która
mia³a miejsce 15–16 sierpnia 2008 r.”, mówi¹cym, ¿e odwo³ania od decyzji w sprawach przyznanych za-
si³ków powinny byæ kierowane do w³aœciwego terytorialnie wojewody. Notabene wójt gminy Herby w piœ-
mie do mnie zakwestionowa³ mo¿liwoœæ takiego odwo³ania, co jest niezrozumia³e.

Wojewoda œl¹ski powo³a³ rzeczoznawcê, który oceni³ straty jako znacznie wiêksze, w przypadku bu-
dynków mieszkalnych nawet o ponad 100% . Rozbie¿noœci w wycenie wynios³y a¿ 73 tysi¹ce 78 z³. Warto
podkreœliæ, ¿e opis szkody ujêty w protokole sporz¹dzonym w dniu 1 wrzeœnia 2008 r. przez komisjê po-
wo³an¹ przez wójta gminy Herby nie zosta³ przedstawiony do weryfikacji nadzorowi budowlanemu, co po-
twierdzi³o pismo z dnia 12 stycznia 2009 r. od œl¹skiego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego
w Katowicach.

Kolejnym przykrym faktem jest to, ¿e wójt gminy Herby nie zabezpieczy³ wystarczaj¹cej kwoty na od-
wo³ania, zgodnie z zapisem mówi¹cym, ¿e w ramach przyznanych kwot nale¿y przewidzieæ na szczeblu
gminnym odpowiedni¹ rezerwê na realizacjê ewentualnych odwo³añ od decyzji w sprawach przyznanych
zasi³ków. W piœmie z dnia 17 grudnia 2008 r. GOPS w Herbach zapewni³, ¿e wyst¹pi³ do wójta gminy Her-
by o zabezpieczenie œrodków wynikaj¹cych z powsta³ej ró¿nicy w wycenach, ale do tej pory wójt gminy
Herby takich œrodków nie zabezpieczy³ i nie przekaza³. Wójt Herbów nie potrafi uznaæ wyceny rzeczo-
znawcy powo³anego przez wojewodê œl¹skiego, gdy¿ od dnia 11 grudnia 2008 r. nie dokona³ zmiany de-
cyzji przyznaj¹cej pomoc poszkodowanemu, z uwzglêdnieniem wspomnianej wyceny.

Uwa¿am, ¿e w obliczu klêski ¿ywio³owej nie powinno mieæ miejsce takie zachowanie, które utrudnia
uzyskanie odszkodowania przyznanego przez polski rz¹d poszkodowanym, tym bardziej i¿ wójt jest tylko
i wy³¹cznie organem przekazuj¹cym œrodki.

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e wójt gminy Herby rz¹dzi gmin¹, maj¹c na koncie nieprawomocny wyrok
roku wiêzienia w zawieszeniu na trzy lata i karê grzywny za nieprawid³owoœci, jakich siê dopuœci³, a mia-
nowicie przekroczenie uprawnieñ s³u¿bowych przy wyborze dyrektora szko³y.

Zwracam siê do Pana Premiera z apelem o podjêcie skutecznych dzia³añ w celu doprowadzenia sprawy
do koñca i tym samym przekazania poszkodowanym nale¿nych kwot. Jak wspomina³em, problem doty-
czy kilku rodzin z gminy Herby, które doceniaj¹ dotychczasow¹ pomoc i dzia³ania poczynione przez pol-
ski rz¹d, ale jednoczeœnie czuj¹ siê bezsilne wobec budz¹cej w¹tpliwoœci postawy wójta.

Wobec tego proszê w imieniu kilku polskich rodzin o podjêcie stosownych dzia³añ.

Andrzej Szewiñski

Do wiadomoœci:
– wojewoda œl¹ski w Katowicach
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana Premiera w zwi¹zku z usytuowaniem linii wysokiego napiêcia w bliskim s¹siedz-

twie zabudowañ mieszkalnych i gospodarczych, a dok³adniej bezpoœrednio ponad zabudowaniami. Czy
taki przebieg linii spe³nia normy i normatywy dotycz¹ce ochrony ludzi oraz œrodowiska przed negaty-
wnym wp³ywem PEM, a w tym przypadku linii energetycznej wysokiego i œredniego napiêcia?

Wielokrotnie zdarza siê, ¿e linie energetyczne s¹ tak wybudowane, ¿e przebiegaj¹ nad ju¿ istniej¹cymi
budynkami, a w dokumentach zak³adów energetycznych i w³aœciwych organów samorz¹dowych nie ma
zezwoleñ na budowê tych linii. Proszê o informacje, kto wobec tego wydaje takie zezwolenia, czy mo¿liwe
jest przesuniêcie tych linii i kto ma obowi¹zek to uczyniæ, tak aby w³aœciciele tych budynków nie byli nie-
potrzebnie nara¿eni na niebezpieczeñstwo. Proszê te¿ o informacje, jakie mo¿liwoœci przebudowy lub roz-
budowy maj¹ w³aœciciele domów lub innych budynków znajduj¹cych siê bezpoœrednio pod liniami wyso-
kiego i œredniego napiêcia oraz jakie ograniczenia budowlane ich obowi¹zuj¹.

Panie Ministrze, proszê o udzielenie wyjaœnieñ w sprawie opisanego przeze mnie problemu, a tak¿e
o informacje o obowi¹zuj¹cym stanie prawnym w tym zakresie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra w zwi¹zku z planowanym wprowadzeniem zmian do przepisów ustala-

j¹cych sposób funkcjonowania planów zagospodarowania przestrzennego.
Jaki charakter maj¹ mieæ wprowadzane zmiany, czym one s¹ spowodowane i jaki bêd¹ mia³y wp³yw na

ewentualne rozstrzygniêcia prowadzonych obecnie sporów dotycz¹cych planów zagospodarowania prze-
strzennego?

Panie Ministrze, proszê o omówienie planowanych zmian w przepisach dotycz¹cych planów zagospo-
darowania przestrzennego.

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

Szanowny Panie Ministrze!
W ubieg³ym roku zwraca³em siê do Pana Ministra z zapytaniem odnoœnie do programów wspierania

uprawy roœlin wysokobia³kowych w Polsce, a tak¿e odnoœnie do poszukiwania mo¿liwoœci zast¹pienia
bia³ka pochodz¹cego z soi GMO importowanej ze Stanów Zjednoczonych bia³kiem pochodz¹cym ze Ÿróde³
krajowych w celu wprowadzenia w ¿ycie przepisów ustawy o paszach. W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹ pragnê za-
pytaæ Pana Ministra, jakie zmiany zasz³y w tej materii w ostatnim czasie? Jakim efektem zakoñczy³y siê
prowadzone w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prace w zakresie ustanowienia systemów wsparcia
dla zwiêkszenia wykorzystania pasz niezawieraj¹cych GMO? Czy Ministerstwo Rolnictwa przewiduje
wprowadzenie konkretnego programu wsparcia dla rolników uprawiaj¹cych roœliny wysokobia³kowe?
Ilu rolników skorzysta³o z dop³at do materia³u siewnego roœlin str¹czkowych? Czy skala upraw roœlin wy-
sokobia³kowych w Polsce w ostatnim czasie wzros³a? Zwraca³em siê równie¿ z zapytaniem odnoœnie do
mo¿liwoœci zast¹pienia soi GMO w paszach soj¹ niemodyfikowan¹, wyprodukowan¹ na Ukrainie i spro-
wadzon¹ z tego kraju. Jaki jest efekt negocjacji prowadzonych z Ukraiñskim Zwi¹zkiem Producentów
i Przetwórców Soi?

Panie Ministrze, przy rozwa¿aniu sposobów rozwoju mo¿liwoœci pozyskiwania bia³ka wykorzystywa-
nego do produkcji pasz ze Ÿróde³ krajowych proszê uwzglêdniæ fakt, i¿ Stany Zjednoczone prawie ca³¹
produkcjê soi GMO przeznaczaj¹ na eksport, a w kraju bia³ko do produkcji pasz pozyskuj¹ z odpadów
w przemyœle spirytusowym, to jest z ziemniaka, oraz z odpadów przemys³u cukrowniczego, to jest z wy-
s³odek. Dlaczego my w Polsce nie wykorzystujemy efektywnie naszych zasobów, tylko stosujemy roz-
wi¹zania ³atwiejsze – co nie oznacza, ¿e tañsze – i nieprzyjazne dla naszego rolnictwa zamiast korzystaæ
z dostêpnych w kraju surowców, skoro jest to mo¿liwe?

Panie Ministrze, proszê o zapoznanie siê z przedstawionymi argumentami oraz o udzielenie wyjaœnieñ
odnoœnie do stanowiska i planów resortu rolnictwa w zakresie rozwi¹zania przedmiotowej kwestii.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Dwadzieœcia lat temu rozpoczê³y siê wydarzenia, które zmieni³y bieg historii nie tylko naszego kraju,

ale i Europy. Dialog otwieraj¹cy drogê do politycznego kompromisu przy Okr¹g³ym Stole zaowocowa³ wy-
borami parlamentarnymi 4 czerwca 1989 r., a nastêpnie powo³aniem pierwszego niekomunistycznego
rz¹du Tadeusza Mazowieckiego. Te wielkie wydarzenia polityczne da³y pocz¹tek jesiennemu zrywowi
wolnoœciowemu narodów œrodkowej Europy, którego symbolem sta³o siê obalenie muru berliñskiego.

Niestety, po dwudziestu latach symboliczne znaczenie berliñskiego muru przes³oni³o w œwiadomoœci
spo³ecznoœci europejskich Ÿród³o wielkich przemian.

Historyczny wymiar tamtych niezwyk³ych wydarzeñ, ich znaczenie dla narodów Europy przypominaj¹
uchwa³y okolicznoœciowe przyjête w styczniu br. przez Sejm oraz Senat. Jest naszym obowi¹zkiem przy-
wracaæ pamiêæ tamtych dni, podkreœlaj¹c wybitny wk³ad Polaków do najnowszej historii powszechnej.
Tymczasem nie sposób dostrzec dzia³añ edukacyjnych ani lubuskiego kuratora oœwiaty, ani te¿ Minister-
stwa Edukacji Narodowej, odnosz¹cych siê do przedmiotowej kwestii. Uprzejmie proszê Pani¹ Minister
o odpowiedŸ, czy w zwi¹zku z ni¹ bêd¹ podejmowane przez ministerstwo jakiekolwiek przedsiêwziêcia
edukacyjne.

Z powa¿niem
Henryk WoŸniak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister w sprawie programu „Sprawny dojazd”. Program ten z za³o¿enia mia³

przede wszystkim u³atwiaæ osobom niepe³nosprawnym dojazd do pracy. Niestety, w ostatnim roku fun-
kcjonowania programu Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych wstrzyma³ wyp³atê
œrodków na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepe³nosprawnych, pozbawiaj¹c
w ten sposób wiele z nich mo¿liwoœci samodzielnego funkcjonowania w codziennym ¿yciu spo³ecznym.
Musi to budziæ zdziwienie, zw³aszcza ¿e aktualna sytuacja gospodarcza wymaga pobudzenia popytu.

Zwracam siê zatem do Pani Minister z uprzejm¹ proœb¹ o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do wznowie-
nia dofinansowania zakupu pojazdów dostosowanych do przewozu osób niepe³nosprawnych.

Z powa¿aniem
Henryk WoŸniak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jak powszechnie wiadomo, sprawy ochrony œrodowiska s¹ uznawane przez Uniê Europejsk¹ za nie-

zwykle wa¿ny priorytet. To, w jaki sposób polskie w³adze podchodz¹ do problemu segregacji odpadów
oraz ich zagospodarowania, decyduje nie tylko o stanie œrodowiska naturalnego, ale ma te¿ wp³yw na
stan koniunktury gospodarczej. Bardzo zaawansowane technologie utylizacji odpadów s¹ z natury rze-
czy bardzo kosztoch³onne, co wiêcej – s¹ to z regu³y technologie i urz¹dzenia importowane. A to w naszej
sytuacji bud¿etowej musi sk³aniaæ do g³êbokiej refleksji. Dlatego w³aœnie zainteresowa³em siê systemem
odbioru i segregacji odpadów komunalnych EKO AB.

W systemie tym w innowacyjny sposób segreguje siê odpady, zastêpuj¹c obecne altany i kontenery
œmieciowe pawilonem kontenerowym, który obs³uguje pracownik. Mieszkañcy dziel¹ swoje œmieci na
trzy grupy, to znaczy odpady organiczne, higieniczne i pozosta³e, a pracownik dokonuje ich szczegó³owej
segregacji.

Zalet¹ systemu EKO AB jest to, i¿ pozwala on na maksymalne posegregowanie odpadów. Co wiêcej, od-
zyskane surowce wtórne s¹ stosunkowo wysokiej jakoœci. Z moich informacji wynika, ¿e wprowadzenie
tego systemu w P³ocku doprowadzi³o do odzyskania i zagospodarowania odpadów na poziomie wymaga-
nym przez dyrektywy Unii Europejskiej.

Ponadto opisany system mo¿na po³¹czyæ z produkcj¹ energii odnawialnej.
Wydaje siê, i¿ takie rozwi¹zanie jest w stanie nie tylko tworzyæ tysi¹ce nowych miejsc pracy, ale te¿

zwiêkszaæ niezale¿noœæ energetyczn¹ kraju. Reasumuj¹c, pragnê zwróciæ siê do Pana Ministra z zapyta-
niem, czy w Ministerstwie Œrodowiska dokonywano analizy efektywnoœci ekologicznej i ekonomicznej sy-
stemu EKO AB wdro¿onego w P³ocku.

Z powa¿aniem
Henryk WoŸniak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Wyrowiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Unia Europejska zaleci³a, aby rz¹dy pañstw cz³onkowskich opracowa³y i poda³y do publicznej wiado-

moœci strategiê przejœcia od telewizji analogowej do telewizji cyfrowej.
W lutym 2009 r. Komisja Europejska opublikowa³a raport o cyfryzacji telewizji w dwudziestu siedmiu

pañstwach cz³onkowskich. Wynika z niego, ¿e Polska znajduje siê na szarym koñcu, zarówno je¿eli cho-
dzi o stan prac zwi¹zanych z przejœciem na telewizjê cyfrow¹, jak i perspektywê ich zakoñczenia. Wszyst-
kie pañstwa unijne, z wyj¹tkiem Polski, maj¹ zakoñczyæ proces cyfryzacji do 2012 r. Rz¹d nie wydaje siê
zainteresowany tym wa¿nym z powodów spo³ecznych, kulturowych i gospodarczych zagadnieniem. Wy-
razem tego jest brak strategii przejœcia od telewizji analogowej do telewizji cyfrowej. Brakuje tak¿e roz-
wi¹zañ prawnych reguluj¹cych wdra¿anie telewizji cyfrowej.

W zwi¹zku z tym rodz¹ siê nastêpuj¹ce pytania.
1. Jakie s¹ wyniki pracy powo³anego w 2006 r. miêdzyresortowego zespo³u do spraw telewizji i radiofo-

nii cyfrowej;
2. Kiedy zostanie opracowana strategia przejœcia od telewizji analogowej do telewizji cyfrowej?
3. Kiedy zostan¹ okreœlone standardy nadawania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce oraz technicz-

ne parametry odbiorników telewizyjnych?
4. Czy perspektywa sprawnej organizacji przekazu z Euro 2012 nie powinna mobilizowaæ do dzia³añ,

w rezultacie których z Polski zostanie zdjête piêtno skansenu telewizji analogowej w Unii Europejskiej?

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski
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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!
Do mojego biura senatorskiego zg³osili siê doktoranci pobieraj¹cy stypendia naukowe przyznawane ze

œrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Kapita³ Ludzki”, Priorytet 8, Dzia³a-
nie 8.2, Poddzia³anie 8.2.2.

Na podstawie umów stypendialnych – „Inwestycja w wiedzê motorem rozwoju innowacyjnoœci w regio-
nie”, doktoranci pobieraj¹ stypendia naukowe zwi¹zane z przygotowywanymi rozprawami doktorskimi.
Niestety, od przekazywanych kwot stypendiów urzêdy wojewódzkie, jako p³atnicy i dysponenci œrodków,
musz¹ pobieraæ podatek dochodowy. W rezultacie œrodki, które powinny byæ wykorzystywane na rozwój
m³odych naukowców, trafiaj¹ do bud¿etu pañstwa w formie podatków.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku
dochodowego s¹ stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule nauko-
wym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie prze-
pisów – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, a tak¿e inne stypendia: naukowe i za wyniki w nauce, których za-
sady przyznawania zosta³y zatwierdzone przez ministra w³aœciwego do spraw szkolnictwa wy¿szego po
zasiêgniêciu opinii Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego albo przez ministra w³aœciwego do spraw oœwia-
ty i wychowania.

Niestety, stypendia przyznawane w przedstawionej sytuacji nie kwalifikuj¹ siê do kategorii objêtej
wskazanym zwolnieniem podatkowym. Dlatego te¿ wnoszê do Pani Minister o rozwa¿enie przeprowadze-
nia procedur, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
co w rezultacie umo¿liwi doktorantom uzyskanie realnie wiêkszych œrodków na prowadzone badania na-
ukowe.

Z powa¿aniem
Piotr Zientarski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zosta³ zg³oszony problem zwi¹zany z nierozliczeniem przez pañstwo

polskie rekompensat z tytu³u wykonania przez obywateli œwiadczeñ rzeczowych na rzecz Wojska Polskie-
go w zwi¹zku z wybuchem II wojny œwiatowej.

Wraz z wybuchem II wojny œwiatowej obywatele polscy byli zobowi¹zywani do przekazywania na rzecz
Wojska Polskiego rzeczy niezbêdnych dla armii. Przedmiotowym œwiadczeniem objête by³y g³ównie zwie-
rzêta, wozy, uprzê¿e itp.

W zamian za œwiadczenia pañstwo polskie przyjê³o zobowi¹zanie do wyp³aty ekwiwalentu w ustalonej
indywidualnie wysokoœci. Organami zobowi¹zanymi do realizacji wyp³at by³y urzêdy skarbowe.

Niestety, wskutek losów pañstwa polskiego do dzisiaj nie zrealizowano przedmiotowych wyp³at. Dlate-
go te¿ rozwa¿enie mo¿liwoœci wprowadzenia form rekompensat dla osób, które wykona³y œwiadczenia
rzeczowe dla wojska w zwi¹zku z wybuchem II wojny œwiatowej i do dzisiaj nie otrzyma³y jakiejkolwiek re-
kompensaty, nadal pozostaje zasadne.

Ci¹g³oœæ pañstwa polskiego niejako nakazuje, aby zobowi¹zania finansowe, nawet te powsta³e przed
wieloma laty, zosta³y w jakiœ sposób uregulowane.

Maj¹c to na uwadze, proszê o rozwa¿enie wprowadzenia instytucji prawnych, daj¹cych mo¿liwoœæ wy-
p³aty uprawnionym stosownych rekompensat.

Z powa¿aniem
Piotr Zientarski
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 29. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje:
1) senatora Stanis³awa Gogacza z Komisji Zdrowia,
2) senatora Piotra Zientarskiego z Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹.

Art. 2.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera:
1) senatora Stanis³awa Gogacza do Komisji Ustawodawczej,
2) senatora Piotra Zientarskiego do Komisji Ustawodawczej.

Art. 3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje senatora
Jana Wyrowiñskiego z Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz wybiera senatora Jana Wyrowiñ-
skiego do Komisji Gospodarki Narodowej.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie odwo³ania przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje senatora
Tomasza Misiaka z funkcji przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej.

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 19 marca 2009 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o jêzyku polskim

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 jêzyku polskim.

Jednoczeœnie upowa¿nia senator Barbarê Borys-Damiêck¹ do reprezentowania Senatu w pracach
nad projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o jêzyku polskim

Art. 1.

W ustawie z dnia 7 paŸdziernika 1999 r. o jêzyku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z póŸn. zm.1)) w art. 8
ust. 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:

„2. Dokumenty w zakresie, o którym mowa w art. 7, mog¹ byæ jednoczeœnie sporz¹dzone w wersji lub
wersjach obcojêzycznych. Podstaw¹ ich wyk³adni jest wersja w jêzyku polskim, je¿eli osoba œwiadcz¹ca
pracê lub konsument s¹ obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Umowa o pracê lub inny dokument wynikaj¹cy z zakresu prawa pracy, a tak¿e umowa, której stron¹
jest konsument lub inne ni¿ umowa dokumenty stosowane w obrocie z udzia³em konsumentów, mog¹
byæ sporz¹dzone w jêzyku obcym na wniosek osoby œwiadcz¹cej pracê lub konsumenta, w³adaj¹cych tym
jêzykiem, niebêd¹cych obywatelami polskimi, pouczonych uprzednio o prawie do sporz¹dzenia umowy
lub innego dokumentu w jêzyku polskim.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 29, poz. 358, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 73,

poz. 661, z 2004 r. Nr 92, poz. 878, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 164, poz. 1365 i Nr 186, poz. 1567 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976.



UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybu-

na³u Konstytucyjnego z dnia 13 wrzeœnia 2005 r. (sygn. akt K 38/04), stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ prze-
pisu art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 paŸdziernika 1999 r. o jêzyku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 ze zm.),
w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o jêzyku pol-
skim (Dz. U. Nr 92, poz. 878) z Konstytucj¹.

Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji, orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego maj¹ moc powszechnie
obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne.

Sentencja orzeczenia opublikowana zosta³a w Dz. U. z 2005 r. Nr 186, poz. 1567 (dzieñ publikacji wy-
roku — 28 wrzeœnia 2005 r.) Pe³ny tekst orzeczenia wraz z uzasadnieniem zamieszczony zosta³ w OTK
Z.U. z 2005 r. Nr 8A, poz. 92.
2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. TK orzek³ o niezgodnoœci:
1) art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o jêzyku polskim — z art. 2 Konstytucji przez to, ¿e narusza regu³y pra-

wid³owej legislacji, oraz z art. 76 Konstytucji przez to, ¿e nie zapewnia nale¿ytej ochrony konsu-
mentów i osób œwiadcz¹cych pracê przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi,

2) art. 8 ust. 3 ustawy o jêzyku polskim — z art. 32 Konstytucji przez to, ¿e ró¿nicuje ochronê konsu-
menta ze wzglêdu na jego przynale¿noœæ pañstwow¹.

2.2. Art. 7 ustawy o jêzyku polskim brzmi nastêpuj¹co:
„1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obrocie z udzia³em konsumentów oraz przy wykonywa-

niu przepisów z zakresu prawa pracy u¿ywa siê jêzyka polskiego, je¿eli:
1) konsument lub osoba œwiadcz¹ca pracê ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej w chwili zawarcia umowy oraz
2) umowa ma byæ wykonana lub wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. […]

3. Przepisy ustawy stosuje siê do dokumentów i informacji, których obowi¹zek sporz¹dzenia lub
podania wynika z odrêbnych przepisów”.

W art. 8 ust. 1 brzmi, a ust. 2 i 3 brzmia³y nastêpuj¹co:
„1. Dokumenty w zakresie, o którym mowa w art. 7, w tym w szczególnoœci umowy z udzia³em kon-

sumentów i umowy z zakresu prawa pracy, sporz¹dza siê w jêzyku polskim, z zastrze¿eniem
ust. 3.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mog¹ byæ jednoczeœnie sporz¹dzone w wersji lub wer-
sjach obcojêzycznych. Je¿eli strony nie postanowi³y inaczej, podstaw¹ wyk³adni takich doku-
mentów jest ich wersja w jêzyku polskim.

3. Umowa o pracê lub inny dokument wynikaj¹cy z zakresu prawa pracy, a tak¿e umowa, której
stron¹ jest konsument, mog¹ byæ sporz¹dzone w jêzyku obcym na wniosek osoby œwiadcz¹cej
pracê lub konsumenta, bêd¹cego obywatelem innego ni¿ Rzeczpospolita Polska pañstwa
cz³onkowskiego Unii Europejskiej, pouczonych uprzednio o prawie do sporz¹dzenia umowy w
jêzyku polskim. Umowa o pracê lub inny dokument wynikaj¹cy z zakresu prawa pracy mog¹
byæ sporz¹dzone w jêzyku obcym na wniosek osoby œwiadcz¹cej pracê, niebêd¹cej obywate-
lem polskim, tak¿e w wypadku gdy pracodawca ma obywatelstwo pañstwa cz³onkowskiego
Unii Europejskiej lub ma siedzibê w tym pañstwie”.

Art. 76 Konstytucji stanowi, ¿e „W³adze publiczne chroni¹ konsumentów, u¿ytkowników i najemców
przed dzia³aniami zagra¿aj¹cymi ich zdrowiu, prywatnoœci i bezpieczeñstwu oraz przed nieuczciwymi
praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony okreœla ustawa”.

Przepis ten zobowi¹zuje „w³adze publiczne do podejmowania dzia³añ w celu ochrony ¿ycia, zdrowia, pry-
watnoœci i bezpieczeñstwa konsumentów oraz do ochrony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi”.

Zdaniem TK konstytucyjne okreœlenia „konsument”, „u¿ytkownik” czy „najemca” zgodnie z zasad¹
„autonomicznego charakteru pojêæ konstytucyjnych”, musz¹ byæ rozumiane szerzej, równie¿ jako od-
nosz¹ce siê do pracowników w ich relacjach umownych z pracodawcami.

Oceniaj¹c w œwietle powy¿szej normy konstytucyjnej art. 8 ust. 2 ustawy nale¿y stwierdziæ, ¿e:
1) „pozostawienie stronom swobody w ustaleniu, która z wersji jêzykowych dokumentu bêdzie

stanowi³a podstawê wyk³adni, oznacza […] wprowadzenie odstêpstwa od ogólnej regu³y wyra-
¿onej w ust. 1”. Jêzykiem kontraktu staje siê — poprzez dokonany przez strony wybór obcojê-
zycznej wersji — jêzyk obcy,

2) „dokonany w ten sposób wybór jêzyka kontraktu bêdzie obejmowa³ wszelkie konsekwencje z tym
zwi¹zane, a wiêc nie tylko wyk³adniê dokumentu zawieraj¹cego treœæ ustaleñ stron, ale jêzyk wszel-
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kich innych dokumentów towarzysz¹cych umowie […] oraz [prawdopodobnie] jêzyk komunikacji
w zakresie wszelkich dalszych relacji miêdzy stronami zwi¹zanych z wykonywaniem umowy”,

3) „zakres zastosowania ust. 2 art. 8 nie zosta³ ograniczony podmiotowo, ergo dotyczy on zarówno
relacji miêdzy osobami, dla których jêzyk polski nie jest jêzykiem ojczystym, jak i relacji, w któ-
rych jest on dla obu lub jednej ze stron jêzykiem ojczystym. W konsekwencji […], fakt, i¿ po
stronie konsumenta lub pracownika wystêpuje osoba znaj¹ca wy³¹cznie jêzyk polski, a w ka-
¿dym razie, dla której jest to podstawowy jêzyk komunikacji, nie bêdzie stanowi³ ¿adnej prze-
szkody do dokonania wyboru jêzyka kontraktu na rzecz jêzyka obcego”.

Choæ wybór jêzyka umowy wynika z zasady swobody umów, podpartej konstytucyjn¹ zasad¹ wolnoœci
(art. 31 ust. 1), oraz wolnoœci gospodarczej (art. 22), to zarazem poszanowanie zasady wolnoœci umów
„nigdy nie przybiera³o w sferze stosunków prywatnoprawnych wartoœci absolutnej. Wolnoœæ umów […]
na gruncie wszystkich systemów prawnych napotyka ograniczenia wynikaj¹ce z regu³ moralnych i oby-
czajowych, porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa prawnego, potrzeby ochrony praw innych uczestni-
ków obrotu etc.”. Ograniczenia swobody umów nie mog¹ jednaæ byæ przejawem dowolnej decyzji ustawo-
dawcy, lecz wynikaæ — w œwietle naszej Konstytucji — m.in. zasady proporcjonalnoœci (art. 31 ust. 3),
oraz ze spo³ecznej gospodarki rynkowej.

Ponadto, „istnieje taki typ formalnych ograniczeñ wolnoœci umów, którego celem nie jest ograniczenie
autonomii woli stron zawieraj¹cych umowê, a wrêcz przeciwnie, s¹ one motywowane zamiarem przywró-
cenia os³abionej, ze wzglêdu na nierównorzêdn¹ de facto pozycjê stron umowy, równowagi kontrakto-
wej”. „Tego rodzaju rozwi¹zania s¹ typowe dla obrotu konsumenckiego ze wzglêdu na s³absz¹ pozycjê
konsumenta w porównaniu z profesjonalist¹”. Jeszcze dalej rozwi¹zania takie id¹ w stosunkach pracy.

Ograniczenia swobody umów s¹ wiêc pewnych sytuacjach konieczne. St¹d art. 8 ust. 2 ustawy, dopusz-
czaj¹cy okreœlenie przez same strony jêzyka kontraktu, „prowadzi do naruszenia istotnych wartoœci korzy-
staj¹cych z gwarancji konstytucyjnych na podstawie art. 76 Konstytucji”.

Zdaniem TK „zwa¿ywszy na daleko id¹ce negatywne konsekwencje […], zwi¹zane z wyborem jako jêzy-
ka kontraktu — jêzyka niezrozumia³ego dla konsumenta lub pracownika, operowanie przez ustawodaw-
cê, dla ustalenia dopuszczalnoœci takiego wyboru, wy³¹cznie kryterium formalnie wyra¿onej zgody, nale-
¿y uznaæ za zdecydowanie niewystarczaj¹ce z punktu widzenia koniecznych standardów ochronnych
stosowanych wobec s³abszej, nieprofesjonalnej strony umowy”.

„Nie mo¿na traciæ z pola widzenia bardzo prawdopodobnych, w warunkach wspó³czesnego rynku, sy-
tuacji, w których s³absza strona mo¿e byæ ³atwo sk³oniona przez profesjonalistê do przyjêcia obcego jêzy-
ka kontraktu, a w konsekwencji jej formalna zgoda na takie postanowienie umowne, w ¿aden sposób nie
bêdzie wyrazem rzeczywiœcie swobodnej i œwiadomej decyzji”. „Rozwi¹zanie opieraj¹ce dopuszczalnoœæ
odst¹pienia przez strony od stosowania polskojêzycznej wersji dokumentu wy³¹cznie na podstawie for-
malnie wyra¿onej zgody stron mo¿e [wiêc] prowadziæ w konsekwencji do operowania w ramach analizo-
wanych stosunków konsumenckich jêzykiem niezrozumia³ym dla strony s³abszej”.

„Jeszcze powa¿niejsze zastrze¿enia [zdaniem TK] wywo³uje objêcie regulacj¹ ust. 2 art. 8 ustawy o jêzy-
ku polskim stosunków pracowniczych […]. Wspó³czesny rynek pracy w Polsce jest ze wzglêdu na ist-
niej¹c¹ sytuacjê gospodarcz¹ przede wszystkim rynkiem pracodawcy. W tych warunkach pracownik
mo¿e byæ ³atwo poddawany presji wyra¿enia zgody na wszelkie klauzule umowne narzucane mu przez
pracodawcê, poniewa¿ brak akceptacji takich klauzul bêdzie niejednokrotnie równoznaczny z utrat¹
szansy na otrzymanie zatrudnienia. Do ustawodawcy nale¿y wiêc ograniczanie (…) potencjalnego ryzyka
kszta³towania niekorzystnych warunków umowy o pracê, stanowi¹cych konsekwencjê wykorzystywania
pozycji strony silniejszej w tych relacjach. Osi¹gniêciu tego celu nie sprzyja regulacja zawarta w ust. 2
art. 8 ustawy, a wrêcz przeciwnie u³atwia ona, poprzez odwo³anie siê do formalnego kryterium swobody
stron, przyjmowanie przez pracownika niekorzystnych dlañ postanowieñ umowy o pracê”.

„Rozwi¹zanie to, dopuszczaj¹c de facto pos³ugiwanie siê w ramach obrotu konsumenckiego i stosun-
ków pracowniczych jêzykiem niezrozumia³ym dla konsumenta i pracownika, narusza gwarancje ochron-
ne zawarte w art. 76 Konstytucji”.

2.3. Art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy ró¿nicowa³o pracowników i konsumentów niebêd¹cych obywa-
telami polskimi na obywateli pañstw UE, oraz obywateli pozosta³ych pañstw obcych. Ci ostatni mog¹
z³o¿yæ wniosek o sporz¹dzenie umowy „pracowniczej” i „konsumenckiej” oraz dokumentów „pracow-
niczych” (choæ ju¿ nie dokumentów stosowanych w obrocie konsumenckim) w jêzyku obcym, nato-
miast obywatele pañstw UE takiego prawa s¹ pozbawieni. Ponadto ust. 3 zdanie drugie pozwala³o
obywatelom pañstw obcych (unijnych i pozaunijnych) z³o¿yæ wniosek o sporz¹dzenie umowy o pracê
i dokumentów „pracowniczych” (choæ ju¿ nie umów i dokumentów konsumenckich) w jêzyku obcym,
ale tylko wtedy, gdy pracodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibê na terenie UE.

Oznacza to wiêc, ¿e jeœli pracownik jest obywatelem UE, a pracodawca ma siedzibê w UE, to mog¹
sporz¹dziæ umowê w jêzyku zrozumia³ym dla pracownika. Natomiast jeœli zarówno pracownik, jak i pra-
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codawca s¹ obywatelami jakiegoœ pañstwa spoza UE, to maj¹ obowi¹zek sporz¹dzenia umowy o pracê
œwiadczonej na terytorium RP w jêzyku polskim, co oznacza brak mo¿liwoœci wyboru zrozumia³ego dla
pracownika jêzyka umowy. Art. 8 ust. 3 jest wiêc — z podobnych wzglêdów jak ust. 2 — niezgodny z art.
76 Konstytucji.

Ponadto, zdaniem TK „art. 8 ust. 3 ustawy o jêzyku polskim przez to, ¿e ró¿nicuje z punktu widzenia
kryteriów podmiotowych bez dostatecznego uzasadnienia konstytucyjnego stosowanie standardów
ochrony konsumenta i pracownika, odnosz¹cych siê do wymagañ jêzyka zrozumia³ego dla s³abszej stro-
ny umowy, narusza art. 32 Konstytucji”.

2.4. TK stwierdzi³, ¿e „ustawodawca powinien w sprawie o tak daleko id¹cych konsekwencjach dla real-
nych mo¿liwoœci ochrony praw strony s³abszej ograniczyæ pole swobodnego kszta³towania treœci
umowy przez strony, wi¹¿¹c co najmniej wymagania skutecznoœci postanowieñ umownych z dodat-
kowymi przes³ankami, takimi jak np. faktyczna zrozumia³oœæ i znajomoœæ jêzyka formalnie akcepto-
wanego przez stronê, czy ograniczenie sfery wyboru jêzyka kontraktu do wypadków, gdy dla konsu-
menta lub pracownika jêzykiem ojczystym jest jêzyk inny ni¿ polski”.

„Za w³aœciwsze (…) nale¿a³oby uznaæ takie rozwi¹zanie, które wprowadza³oby elastyczny mecha-
nizm ochrony, pozwalaj¹cy na ocenê indywidualnych przypadków, w których istniej¹ w¹tpliwoœci co
do tego, czy zawieraj¹c umowê, konsument lub pracownik móg³ zapoznaæ siê z treœci¹ dokumentu
oraz zrozumieæ jego treœæ. Przyk³adem takiego elastycznego instrumentu ochrony w prawie polskim
jest regulacja dotycz¹ca tzw. niedozwolonych postanowieñ umownych w umowach zawieranych z
konsumentami (art. 3851-3853 kodeksu cywilnego), gdzie ustawodawca wprowadzi³ ogólne kryteria
oceny niedozwolonego charakteru postanowienia umownego, jednoczeœnie wskazuj¹c, ¿e ocena
zgodnoœci powinna byæ dokonywana nie abstrakcyjnie, lecz z uwzglêdnieniem stanu z chwili zawar-
cia umowy, jej treœci, okolicznoœci zawarcia oraz z uwzglêdnieniem umów pozostaj¹cych w zwi¹zku z
umow¹ obejmuj¹c¹ postanowienie bêd¹ce przedmiotem oceny (art. 3852 k.c.). Uzasadnione jest za-
tem stworzenie takiego mechanizmu ustawowego, który pozwoli³by na ocenê, czy w wypadku zgody
konsumenta b¹dŸ pracownika na zawarcie umowy czy z³o¿enie okreœlonego oœwiadczenia w jêzyku
innym ni¿ polski albo jêzyk pañstwa obywatelstwa czy pochodzenia tego podmiotu, mia³a ona cha-
rakter autentyczny i autonomiczny, czy jedynie blankietowy, przez co uniemo¿liwione zosta³o zapo-
znanie siê przez ten podmiot z treœci¹ umowy lub oœwiadczenia”.

2.5. TK postanowi³ odroczyæ termin utraty mocy obowi¹zuj¹cej art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o jêzyku polskim
do 30 czerwca 2006 r. W konsekwencji stan, który zaistnia³ po 30 czerwca 2006 r. zdaniem TK „musi
byæ oceniony równie¿ jako naruszaj¹cy Konstytucjê”.

3. Cele i zakres projektowanej ustawy
Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 4 wrzeœnia 2007 r.,

kieruj¹c siê brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, proponuje siê nadaæ nowe
brzmienie derogowanym ustêpom art.8.

W proponowanym art. 8 ust. 2 wykluczono w ogóle mo¿liwoœæ wyk³adni dokumentów na podstawie ich
obcojêzycznych wersji, je¿eli osoba œwiadcz¹ca pracê lub konsument s¹ obywatelami RP.

Ponadto w ust. 2 in principio, proponuje siê zmianê frazy „dokumenty, o których mowa w ust. 1”, na
frazê „dokumenty, w zakresie o którym mowa w art. 7”. Dotychczasowe odes³anie by³o odes³aniem kaska-
dowym, wywo³uj¹cym ponadto w¹tpliwoœæ, czy w ka¿dym z odes³añ chodzi o ten sam zakres pojêcia „do-
kumenty”.

Natomiast w ust. 3 zrównano obywateli pañstw UE niebêd¹cych obywatelami polskimi z obywatelami
innych pañstw obcych w zakresie mo¿liwoœci sporz¹dzania umów i dokumentów w jêzyku innym ni¿ jê-
zyk polski.

W ust. 3 poszerzono tak¿e mo¿liwoœæ stosowania jêzyka obcego do innych ni¿ umowa dokumentów
stosowanych w obrocie konsumenckim.

Jednoczeœnie ograniczono mo¿liwoœæ stosowania ust. 3 do jêzyków, którymi w³ada osoba œwiadcz¹ca
pracê lub konsument. Dotychczas mo¿liwe by³o sporz¹dzenie umów i dokumentów w jêzyku obcym nie-
znanym osobie niebêd¹cej obywatelem RP.
4. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.
5. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

29. posiedzenie Senatu w dniach 18 i 19 marca 2009 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o jêzyku polskim 271



29. posiedzenie Senatu w dniach 18 i 19 marca 2009 r.
272 Uchwa³a Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o jêzyku polskim



29. posiedzenie Senatu w dniach 18 i 19 marca 2009 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o jêzyku polskim 273



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie odwo³ania przewodnicz¹cego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje senatora
Piotra Zientarskiego z funkcji przewodnicz¹cego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie wyboru przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej
oraz przewodnicz¹cego Komisji Ustawodawczej

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera:
senatora Jana Wyrowiñskiego
na przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej,
senatora Piotra Zientarskiego
na przewodnicz¹cego Komisji Ustawodawczej.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje senatora
Tomasza Misiaka z Komisji Gospodarki Narodowej oraz wybiera senatora Tomasza Misiaka do Komisji
Spraw Unii Europejskiej.

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 19 marca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz o zmianie niektórych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastê-
puj¹ce poprawki:

1) w art. 1 w pkt 3, w pkt 1 w lit. c wyrazy „100 km/h” zastêpuje siê wyrazami
„110 km/h”;

2) w art. 1 w pkt 5, w art. 129a w ust. 1 w pkt 3 w lit. b skreœla siê wyraz „ruchomych”;
3) w art. 1 w pkt 8, w pkt 4 skreœla siê wyrazy „w przypadku,”;
4) w art. 1 w pkt 9, pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) wyst¹pienia okolicznoœci, o których mowa w art. 140at ust. 1.”;
5) w art. 1 po pkt 9 dodaje siê pkt 9a i 9b w brzmieniu:

„9a) art. 134a otrzymuje brzmienie:
„Art. 134a. W stosunku do pojazdów wykonuj¹cych transport drogowy lub przewóz na potrzeby

w³asne, a tak¿e w przypadku kontroli, o której mowa w art. 129a ust. 1 pkt 2–4, uprawnienia
i obowi¹zki policjantów oraz organów Policji okreœlone w art. 132 ust. 1–3, 5 i 6 oraz w art. 133
wykonuj¹ równie¿ odpowiednio inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz organy tej
inspekcji.”;

9b) w art. 139 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.W przypadku kontroli, o której mowa w art. 129a ust. 1, uprawnienia i obowi¹zki policjantów

okreœlone w art. 135 ust. 1 i art. 136 ust. 1 wykonuj¹ w stosunku do kieruj¹cych pojazdami
równie¿ inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.”;”;

6) w art. 1 w pkt 10, w art. 140ab:
a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)zakup, naprawa oraz czynnoœci wynikaj¹ce z bie¿¹cej eksploatacji i obs³ugi urz¹dzeñ reje-
struj¹cych, w tym ich monta¿ w obudowach, w pasie drogowym dróg krajowych, wojewódzkich
i powiatowych, z wy³¹czeniem dróg publicznych po³o¿onych w mieœcie na prawach powiatu in-
nych ni¿ autostrady i drogi ekspresowe, a tak¿e zakup obudów na te urz¹dzenia.”,

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)wnioskuje do zarz¹dców dróg oraz stra¿y gminnych (miejskich) o instalacjê lub usuniêcie

urz¹dzenia rejestruj¹cego b¹dŸ obudowy na to urz¹dzenie.”,
c) dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister w³aœciwy do spraw transportu, maj¹c na wzglêdzie przeciwdzia³anie wypadkom dro-
gowym oraz wdra¿anie kieruj¹cych pojazdami do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, zasady i warunki lokalizacji w pasach dróg publicznych sta-
cjonarnych urz¹dzeñ rejestruj¹cych oraz obudów na te urz¹dzenia, a tak¿e zasady dokonywa-
nia pomiarów tymi urz¹dzeniami.”;

7) w art. 1 w pkt 10, w art. 140ag w pkt 2 wyrazy „kar pieniê¿nych” zastêpuje siê wyrazami „wp³ywów
z kar pieniê¿nych”;

8) w art. 1 w pkt 10, w art. 140ai:
a) w ust. 1 w zdaniu wstêpnym:

– wyrazy „za pomoc¹ urz¹dzeñ rejestruj¹cych po³o¿onych w pasie drogowym” zastêpuje siê wyra-
zami „za pomoc¹ urz¹dzeñ rejestruj¹cych, w tym urz¹dzeñ stacjonarnych zainstalowanych
w drogowym”,

– skreœla siê wyraz „automatycznie”,
b) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:

„1a.Urz¹dzenia rejestruj¹ce ujawniaj¹ce naruszenia przepisów ruchu drogowego na okreœlonym
odcinku drogi, rejestruj¹ w szczególnoœci:
1) obraz pojazdu, którym kieruj¹cy naruszy³ przepisy ruchu drogowego wraz z numerem reje-

stracyjnym pojazdu;
2) datê, czas oraz okreœlenie odcinka drogi, na którym pope³nione zosta³o naruszenie;
3) œredni¹ prêdkoœæ z jak¹ porusza³ siê pojazd na odcinku drogi, na którym pope³nione zosta³o

naruszenie;



4) œredni¹ prêdkoœæ dopuszczaln¹ na odcinku drogi, na którym pope³nione zosta³o narusze-
nie, w czasie jego pope³nienia;

5) wartoœæ przekroczenia, to jest wartoœæ o jak¹ zmierzona œrednia prêdkoœæ z jak¹ porusza³
siê pojazd pomniejszona o 6% przekracza œredni¹ prêdkoœæ dopuszczaln¹ na odcinku dro-
gi, na którym pope³nione zosta³o naruszenie, w czasie jego pope³nienia;

6) numer identyfikacyjny urz¹dzenia rejestruj¹cego.”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Centrum Nadzoru dokonuje zakupu i napraw stacjonarnych urz¹dzeñ rejestruj¹cych, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 1a, oraz wykonuje czynnoœci wynikaj¹ce z ich bie¿¹cej eksploatacji
i obs³ugi, w tym czynnoœci obejmuj¹ce import danych zarejestrowanych przez te urz¹dze-
nia oraz monta¿ urz¹dzeñ w obudowach zainstalowanych w pasie drogowym dróg krajowych,
wojewódzkich i powiatowych, z wy³¹czeniem dróg publicznych po³o¿onych w mieœcie na pra-
wach powiatu innych ni¿ autostrady i drogi ekspresowe.”,

d) w ust. 3:
– u¿yty po raz pierwszy wyraz „po³o¿onych” zastêpuje siê wyrazem „zainstalowanych”,
– wyrazy „na drogach” zastêpuje siê wyrazem „dróg”,

e) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dokonuje zakupu i napraw urz¹dzeñ rejestruj¹cych, o których mowa w ust. 3, oraz wykonuje

czynnoœci wynikaj¹ce z ich bie¿¹cej eksploatacji i obs³ugi, w tym czynnoœci obejmuj¹ce import
danych zarejestrowanych przez te urz¹dzenia oraz monta¿ urz¹dzeñ w obudowach zainstalo-
wanych w pasie drogowym dróg gminnych oraz dróg po³o¿onych w mieœcie na prawach powia-
tu, z wy³¹czeniem autostrad i dróg ekspresowych;”,

f) w ust. 5:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) art. 129 i 129a, mog¹ ujawniaæ naruszenia przepisów ruchu drogowego za pomoc¹:
a) urz¹dzeñ kontrolno-pomiarowych,
b) przenoœnych lub zainstalowanych w pojeŸdzie albo na statku powietrznym urz¹dzeñ re-

jestruj¹cych;”,
– w pkt 2 wyrazy „za pomoc¹ przenoœnych urz¹dzeñ rejestruj¹cych” zastêpuje siê wyrazami „za

pomoc¹ stacjonarnych i przenoœnych urz¹dzeñ rejestruj¹cych”,
g) w ust. 6 w pkt 1 wyrazy „ust. 5 pkt 1 lit. a” zastêpuje siê wyrazami „ust. 5 pkt 1lit. b”;

9) w art. 1 w pkt 10, w art. 140aj w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „ust. 5 pkt 1 lit. a” zastêpuje siê wyrazami „ust. 5
pkt 1 lit. b”;

10) w art. 1 w pkt 10, w art. 140al w ust. 2:
a) w pkt 1:

– lit. a – e otrzymuj¹ brzmienie:
„a) o wiêcej ni¿ 5 km/h do 10 km/h w³¹cznie – 50 z³,
b) o wiêcej ni¿ 10 km/h do 20 km/h w³¹cznie – 150 z³,
c) o wiêcej ni¿ 20 km/h do 30 km/h w³¹cznie – 300 z³,
d) o wiêcej ni¿ 30 km/h do 40 km/h w³¹cznie – 400 z³,
e) o wiêcej ni¿ 40 km/h do 50 km/h w³¹cznie – 600 z³,”,

– dodaje siê lit. f w brzmieniu:
„f) o wiêcej ni¿ 50 km/h – 700 z³;”,

b) w pkt 2:
– lit. a – e otrzymuj¹ brzmienie:

„a) o wiêcej ni¿ 5 km/h do 10 km/h w³¹cznie – 50 z³,
b) o wiêcej ni¿ 10 km/h do 20 km/h w³¹cznie – 100 z³,
c) o wiêcej ni¿ 20 km/h do 30 km/h w³¹cznie – 250 z³,
d) o wiêcej ni¿ 30 km/h do 40 km/h w³¹cznie – 350 z³,
e) o wiêcej ni¿ 40 km/h do 50 km/h w³¹cznie – 500 z³,”,

– dodaje siê lit. f w brzmieniu:
„f) o wiêcej ni¿ 50 km/h – 600 z³;”,

c) w pkt 3:
– lit. a – e otrzymuj¹ brzmienie:

„a) o wiêcej ni¿ 5 km/h do 10 km/h w³¹cznie – 50 z³,
b) o wiêcej ni¿ 10 km/h do 20 km/h w³¹cznie – 100 z³,
c) o wiêcej ni¿ 20 km/h do 30 km/h w³¹cznie – 200 z³,
d) o wiêcej ni¿ 30 km/h do 40 km/h w³¹cznie – 300 z³,
e) o wiêcej ni¿ 40 km/h do 50 km/h w³¹cznie – 400 z³,”,
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– dodaje siê lit. f w brzmieniu:
„f) o wiêcej ni¿ 50 km/h – 500 z³.”;

11) w art. 1 w pkt 10, w art. 140al ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Je¿eli naruszenie przepisów ruchu drogowego w zakresie dopuszczalnej prêdkoœci wyczerpuje

jednoczeœnie znamiona wykroczenia, stosuje siê wy³¹cznie przepisy niniejszej ustawy. Nie stoi to
na przeszkodzie odpowiedzialnoœci za inne wykroczenie przeciwko bezpieczeñstwu i porz¹dkowi
w komunikacji, je¿eli czyn bêd¹cy naruszeniem przepisów ruchu drogowego w zakresie dopusz-
czalnej prêdkoœci wyczerpuje jednoczeœnie jego znamiona.”;

12) w art. 1 w pkt 10, w art. 140am dodaje siê ust. 7 w brzmieniu:
„7. Przepisy Kodeksu postêpowania administracyjnego dotycz¹ce dorêczeñ pism organów admini-

stracji publicznej za pokwitowaniem przez pocztê, œwiadczonych przez operatora publicznego,
stosuje siê odpowiednio do dorêczeñ pism Centrum Nadzoru za pokwitowaniem, œwiadczonych
przez innych operatorów.”;

13) w art. 1 w pkt 10, w art. 140ar:
a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:

„1)na³o¿one za naruszenia ujawnione za pomoc¹ stacjonarnych urz¹dzeñ rejestruj¹cych zainsta-
lowanych w pasie drogowym dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, z wy³¹czeniem
dróg publicznych po³o¿onych w mieœcie na prawach powiatu innych ni¿ autostrady i drogi eks-
presowe, oraz za naruszenia ujawnione przez Centrum Nadzoru i organy kontroli ruchu drogo-
wego, o których mowa w art. 129 i 129a, do bud¿etu pañstwa;

2) na³o¿one za naruszenia ujawnione za pomoc¹ stacjonarnych urz¹dzeñ rejestruj¹cych zainsta-
lowanych w pasie drogowym dróg gminnych oraz dróg po³o¿onych w mieœcie na prawach po-
wiatu, z wy³¹czeniem autostrad i dróg ekspresowych, a tak¿e za naruszenia ujawnione przez
stra¿ gminn¹ (miejsk¹), do bud¿etu w³aœciwej jednostki samorz¹du terytorialnego po ich po-
mniejszeniu o 20% na rzecz bud¿etu pañstwa.”,

b) w ust. 2 skreœla siê wyraz „organizacyjne”,
c) dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister w³aœciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw finansów
publicznych oraz ministrem w³aœciwym do spraw wewnêtrznych okreœli, w drodze rozporz¹dzenia,
sposób i terminy przekazywania wp³at z tytu³u na³o¿onych kar pieniê¿nych z rachunku Centrum
Nadzoru na rachunki: bud¿etu pañstwa oraz jednostek samorz¹du terytorialnego.”;

14) w art. 1 w pkt 10, w art. 140as w ust. 5 skreœla siê wyrazy „pkt 2”;
15) w art. 1 w pkt 10, w art. 140at w ust. 1 po wyrazach „usuwa pojazd” dodaje siê wyrazy „z drogi”;
16) w art. 1 w pkt 10, w art. 140au w ust. 5 w pkt 5 kropkê zastêpuje siê œrednikiem oraz dodaje siê pkt 6

w brzmieniu:
„6) Inspekcji Transportu Drogowego.”;

17) w art. 2, w art. 71c:
a) w § 1 wyrazy „a tak¿e w przypadku umorzenia tego postêpowania na podstawie art. 59 § 2, organ

egzekucyjny mo¿e wyst¹piæ do w³aœciwego starosty z wnioskiem o cofniêcie d³u¿nikowi uprawnie-
nia do kierowania pojazdem silnikowym oraz motorowerem” zastêpuje siê wyrazami „a tak¿e
przed wydaniem decyzji o umorzeniu tego postêpowania na podstawie art. 59 § 2, organ egzeku-
cyjny wystêpuje do w³aœciwego starosty z wnioskiem o cofniêcie d³u¿nikowi uprawnienia do kiero-
wania pojazdem silnikowym oraz motorowerem, z zastrze¿eniem § 1a”,

b) po § 1 dodaje siê § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Organ egzekucyjny nie wystêpuje z wnioskiem, o którym mowa w § 1, je¿eli dochody uzyski-

wane przez d³u¿nika z tytu³u prowadzenia pojazdów silnikowych stanowi¹ jedyne Ÿród³o do-
chodów d³u¿nika i ich utracenie przez gospodarstwo domowe d³u¿nika uniemo¿liwi pokrywa-
nie podstawowych kosztów utrzymania d³u¿nika i jego rodziny.”,

c) po § 3 dodaje siê § 3a i 3b w brzmieniu:
„§ 3a. O wykonaniu przez d³u¿nika obowi¹zku, o którym mowa w § 3, starosta zawiadamia organ

egzekucyjny, który wyst¹pi³ z wnioskiem, o którym mowa w § 1.
§ 3b. Z chwil¹ otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 3a, organ egzekucyjny odstêpuje od dal-

szych czynnoœci egzekucyjnych w postêpowaniach, w ramach których zosta³ z³o¿ony wniosek, o którym
mowa w § 1, oraz umarza te postêpowania.”;
18) w art. 3:

a) w pkt 1, § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto nie stosuje siê do znaku lub sygna³u drogowego albo do sygna³u lub polecenia osoby

uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, z wy³¹czeniem narusze-
nia przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania przez kieruj¹cych pojazdami do-
puszczalnej prêdkoœci podlega karze grzywny albo karze nagany.”,
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b) w pkt 2, art. 97 otrzymuje brzmienie:
„Art. 97. Kto wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczeñstwie lub o porz¹dku ruchu na

drogach publicznych, z wy³¹czeniem naruszenia przepisów ruchu drogowego w zakresie prze-
kraczania przez kieruj¹cych pojazdami dopuszczalnej prêdkoœci podlega karze grzywny do
3.000 z³otych albo karze nagany.”;

19) art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4.W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,

z póŸn. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) po art. 20a dodaje siê art. 20b w brzmieniu:

„Art. 20b. 1. Do zarz¹dcy drogi nale¿y ponadto instalacja, usuniêcie i utrzymanie stacjonar-
nych urz¹dzeñ samoczynnie ujawniaj¹cych i zapisuj¹cych za pomoc¹ technik
utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kie-
ruj¹cych pojazdami.

2. Zakup, naprawa oraz czynnoœci wynikaj¹ce z bie¿¹cej eksploatacji i obs³ugi
urz¹dzeñ, o których mowa w ust. 1, w tym czynnoœci obejmuj¹ce import da-
nych zarejestrowanych przez te urz¹dzenia oraz monta¿ urz¹dzeñ w zainstalo-
wanych obudowach, nale¿y do:
1) jednostki samorz¹du terytorialnego oraz stra¿y gminnych (miejskich)

– w zakresie urz¹dzeñ zainstalowanych w pasie drogowym dróg gminnych
oraz dróg po³o¿onych w mieœcie na prawach powiatu, z wy³¹czeniem auto-
strad i dróg ekspresowych;

2) Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, o którym
mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póŸn. zm.) – w zakresie urz¹dzeñ zainstalowa-
nych w pasie drogowym dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
z wy³¹czeniem dróg publicznych po³o¿onych w mieœcie na prawach powiatu
innych ni¿ autostrady i drogi ekspresowe.

3. Zarz¹dca drogi oraz stra¿e gminne (miejskie) instaluj¹ lub usuwaj¹ urz¹dze-
nia, o których mowa w ust. 1, b¹dŸ obudowy na te urz¹dzenia na wniosek
G³ównego Inspektora Transportu Drogowego lub z inicjatywy w³asnej – za
zgod¹ G³ównego Inspektora Transportu Drogowego.

4. Zadania, o których mowa w ust. 1, s¹ finansowane przez zarz¹dcê drogi.
5. Zadania, o których mowa w ust. 2, s¹ finansowane przez:

1) w³aœciwe jednostki samorz¹du terytorialnego oraz stra¿e gminne (miejskie) -
w zakresie urz¹dzeñ zainstalowanych w pasie drogowym dróg gminnych
oraz dróg po³o¿onych w mieœcie na prawach powiatu, z wy³¹czeniem auto-
strad i dróg ekspresowych;

2) Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym z bud¿etu pa-
ñstwa - w zakresie urz¹dzeñ zainstalowanych w pasie drogowym dróg krajo-
wych, wojewódzkich i powiatowych, z wy³¹czeniem dróg publicznych
po³o¿onych w mieœcie na prawach powiatu innych ni¿ autostrady i drogi
ekspresowe.

6. Zabrania siê instalowania w pasie drogowym dróg publicznych oraz eksploato-
wania (bie¿¹cej obs³ugi) urz¹dzeñ, o których mowa w ust. 1, lub obudów na te
urz¹dzenia przez podmioty inne ni¿ Policja, zarz¹dcy dróg, stra¿e gminne
(miejskie) oraz Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

7. Zabrania siê instalowania w pasie drogowym dróg publicznych obiektów imi-
tuj¹cych urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1, lub obudowy na te urz¹dzenia.”;

2) w art. 40c:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku stwierdzenia, ¿e pojazd przekracza dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹, naci-
ski osi lub wymiary, a przejazd pojazdu odbywa siê bez zezwolenia wymaganego prze-
pisami o ruchu drogowym albo niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu,
funkcjonariusz Policji oraz w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce kontroli wojewódzki in-
spektor transportu drogowego ma prawo wymierzania i pobierania kary pieniê¿nej
ustalonej zgodnie z art. 13g ust. 2, z zastrze¿eniem ust. 1a.”,

b) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Dcyzjê administracyjn¹, o wymierzeniu kary pieniê¿nej, o której mowa w ust. 1, wo-

jewódzki inspektor transportu drogowego wydaje na podstawie niniejszej ustawy w
imieniu zarz¹dcy drogi, po której wykonywany by³ przejazd pojazdem nienormatyw-
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nym bez wymaganego zezwolenia okreœlonego przepisami o ruchu drogowym albo
niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu.

1b. Po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1a, wojewódzki inspektor transportu drogo-
wego przekazuje dokumenty z przeprowadzonej kontroli zarz¹dcy drogi, w imieniu
którego wydana zosta³a decyzja administracyjna o wymierzeniu kary pieniê¿nej.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Od decyzji o wymierzeniu kary pieniê¿nej, o której mowa w ust. 1, przys³uguje

odwo³anie do organu nadrzêdnego w stosunku do organu, który karê tê wymierzy³, w
terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia, z zastrze¿eniem ust. 3.”,

d) dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
„3. Od decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1a, przys³uguje odwo³anie do organu

nadrzêdnego w stosunku do organu, w imieniu którego zosta³a wydana decyzja.”.”;
20) w art. 6 w pkt 7, w art. 79 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio do pracowników G³ównego Inspektoratu Transportu
Drogowego, o których mowa w art. 76a ust. 1.”;

21) w art. 7 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 oraz dodaje siê ust. 2 w brzmieniu;
„2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 50a ustawy z dnia 6 wrzeœnia

2001 r. o transporcie drogowym zachowuj¹ moc do dnia wejœcia w ¿ycie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 50a w zwi¹zku z art. 50 pkt 8 tej ustawy w brzmieniu nadanym ni-
niejsz¹ ustaw¹, nie d³u¿ej jednak, ni¿ do dnia 31 grudnia 2009 r.”;

22) w art. 8 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
„3. Postêpowania w sprawach o na³o¿enie kary pieniê¿nej za wykonywanie przejazdu pojazdem nienor-

matywnym bez wymaganego zezwolenia okreœlonego o ruchu drogowym albo niezgodnie z warun-
kami podanymi w zezwoleniu, wszczête przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego na
podstawie art. 40c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych przed dniem 1 maja 2010
r., prowadzone bêd¹ na podstawie przepisów obowi¹zuj¹cych w dniu wszczêcia postêpowania.”;

23) po art. 8 dodaje siê art. 8a w brzmieniu:
„Art. 8a. W terminie do dnia 31 grudnia 2009 r.:

1) w³aœciwi zarz¹dcy dróg usun¹ urz¹dzenia rejestruj¹ce oraz obudowy na te urz¹dzenia zainsta-
lowane w pasie dróg publicznych i eksploatowane przez podmioty inne ni¿ Policja, zarz¹dcy
dróg, stra¿e gminne (miejskie) oraz Centrum Nadzoru;

2) w³aœciwi zarz¹dcy dróg oraz komendanci stra¿y gminnych (miejskich) usun¹ zainstalowane w pa-
sie dróg publicznych obiekty imituj¹ce urz¹dzenia rejestruj¹ce lub obudowy na te urz¹dzenia;

3) Komendant G³ówny Policji, zarz¹dcy dróg oraz komendanci stra¿y gminnych (miejskich) prze-
ka¿¹ Dyrektorowi Centrum Nadzoru wykazy zainstalowanych w pasie dróg publicznych, odpo-
wiednio przez: Policjê, zarz¹dców dróg oraz stra¿e gminne (miejskie), stacjonarnych urz¹dzeñ
rejestruj¹cych oraz obudów na te urz¹dzenia, ze wskazaniem typu (modelu) zainstalowanego
urz¹dzenia rejestruj¹cego lub obudowy na to urz¹dzenie, szczegó³owym okreœleniem miejsca
ich instalacji oraz opisem infrastruktury technicznej towarzysz¹cej instalacji.”;

24) w art. 10:
a) pkt 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:

„1)art. 1 pkt 2–6, pkt 9a i 9b oraz pkt 10 w zakresie dotycz¹cym art. 140aa, art. 140ab ust. 2, ust. 3
pkt 2 i ust. 4 oraz art. 140ac–140ah,

2) art. 4 pkt 1,”,
b) po pkt 3 dodaje siê pkt ... w brzmieniu:

„...) art. 8a,”;
25) w art. 10 po pkt 3 dodaje siê pkt ... w brzmieniu:

„...) art. 7 ust. 2,”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw, postanowi³ wprowadziæ do niej
25 poprawek.

W poprawce nr 1 Senat podwy¿szy³ ze 100 do 110 km/h dopuszczaln¹ prêdkoœæ na drodze ekspresowej
jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla ka¿dego
kierunku ruchu. W opinii Izby warunki techniczne na drogach tych kategorii umo¿liwiaj¹ jazdê z prêdko-
œci¹ do 110 km/h, nie obni¿aj¹c przy tym w istotny sposób poziomu bezpieczeñstwa kieruj¹cych.

Poprawka nr 5 jest konsekwencj¹ przyznania Inspekcji Transportu Drogowego uprawnieñ do kontroli
ruchu drogowego w odniesieniu do kieruj¹cych samochodami osobowymi. Senat uzna³, ¿e w œlad za tym
inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego powinni uzyskaæ niektóre prawa i obowi¹zki funkcjonariu-
szy Policji, niezbêdne do skutecznego wykonywania nowych zadañ.

Uchwalaj¹c poprawki nr 6, 8, 13, 19 i 22 Senat mia³ na wzglêdzie okolicznoœæ, ¿e w toku prac nad
ustaw¹ w Sejmie zrezygnowano z utworzenia pañstwowego funduszu celowego przeznaczonego na finan-
sowanie systemu urz¹dzeñ rejestruj¹cych. Przyjête przez Senat rozwi¹zania maj¹ precyzyjnie okreœliæ
zasady finansowania systemu fotoradarów (zakup, naprawa i czynnoœci wynikaj¹ce z ich bie¿¹cej eks-
ploatacji) przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz jednostki samorz¹du
terytorialnego.

Poprawki doprecyzowuj¹ ponadto zasady nak³adania przez Inspekcjê Transportu Drogowego kar pie-
niê¿nych za przejazdy pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia albo niezgodnie z jego warunkami oraz
upowa¿niaj¹ ministra w³aœciwego do spraw transportu do okreœlenia w drodze rozporz¹dzenia zasad
i warunków lokalizacji urz¹dzeñ rejestruj¹cych oraz dokonywania nimi pomiarów.

W poprawce nr 10 Senat zmodyfikowa³ katalog kar za przekroczenie dopuszczalnej prêdkoœci, wprowa-
dzaj¹c odrêbn¹ karê 50 z³ za naruszenie ograniczenia prêdkoœci w zakresie od 5 km/h do 10 km/h
w³¹cznie. Zdaniem senatorów przepis art. 140al ust. 2 w brzmieniu przyjêtym przez Sejm oznacza faktycz-
ne podniesienie dopuszczalnych prêdkoœci o 10 km/h, co mo¿e mieæ wp³yw na poziom bezpieczeñstwa na
drogach.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 11 Senat uzna³ za konieczne jednoznacznie przes¹dziæ, ¿e naruszenie przepi-
sów ruchu drogowego w zakresie dopuszczalnej prêdkoœci nie mo¿e byæ kwalifikowane jednoczeœnie jako
zachowanie zagro¿one kar¹ administracyjn¹ oraz wykroczenie. Je¿eli jednak czyn polegaj¹cy na przekro-
czeniu dopuszczalnej prêdkoœci wyczerpuje równie¿ znamiona innego wykroczenia drogowego, sprawca
bêdzie podlega³ tak¿e odpowiedzialnoœci karnej.

Poprawka nr 12 doprecyzowuje przepisy okreœlaj¹ce tryb dorêczania pism Centrum Automatycznego
Nadzoru nad Ruchem Drogowym, odsy³aj¹c w tym zakresie do regulacji zawartych w Kodeksie postêpo-
wania administracyjnego.

W poprawce nr 17 Senat doprecyzowa³ przepisy okreœlaj¹ce zasady wystêpowania przez organ egzeku-
cyjny z wnioskiem o cofniêcie d³u¿nikowi uprawnienia do kierowania pojazdem, w sytuacji gdy egzekucja
administracyjna nale¿noœci pieniê¿nych powsta³ych z tytu³u grzywien na³o¿onych w drodze mandatu
karnego za wykroczenia pope³nione przy u¿yciu pojazdu mechanicznego lub z tytu³u kar pieniê¿nych za
naruszenie dopuszczalnej prêdkoœci, jest bezskuteczna.

Senatorowie postanowili m.in., ¿e organ egzekucyjny nie bêdzie wnioskowa³ o odebranie d³u¿nikowi
prawa jazdy, je¿eli jego dochody z tytu³u prowadzenia pojazdów silnikowych stanowi¹ jedyne Ÿród³o
utrzymania rodziny.

Poprawka nr 18 modyfikuje przepisy wprowadzaj¹ce zmiany do Kodeksu wykroczeñ w ten sposób, aby
unikn¹æ ogólnych odes³añ do przepisów odrêbnych, uznawanych za niedopuszczalne na gruncie prawa
karnego. Poprawka nadaje ponadto zmienianym przepisom treœæ zgodn¹ z zasadami tworzenia norm ko-
deksowych.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 20 Senat postanowi³ obj¹æ ochron¹ prawn¹ przys³uguj¹c¹ funkcjonariu-
szom publicznym nie tylko inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, ale równie¿ pracowników
G³ównego Inspektoratu Transportu Drogowego posiadaj¹cych uprawnienia kontrolne, w czasie wykony-
wania przez nich obowi¹zków s³u¿bowych.

Poprawki nr 21 i 25 zmierzaj¹ do utrzymania w mocy przepisów wykonawczych wydanych na podsta-
wie zmienianego upowa¿nienia, które zgodnie z § 32 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej utraci³yby moc
z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy, do czasu zast¹pienia ich nowym aktem wykonawczym.

Poprawk¹ nr 23 Senat doda³ do ustawy przepis przejœciowy bêd¹cy konsekwencj¹ wprowadzenia no-
wego systemu urz¹dzeñ rejestruj¹cych prêdkoœæ na drogach. Na jego podstawie, w terminie do dnia 31
grudnia 2009 r., zarz¹dcy dróg musz¹ usun¹æ urz¹dzenia rejestruj¹ce oraz obudowy na te urz¹dzenia za-
instalowane w pasie dróg publicznych i eksploatowane przez podmioty inne ni¿ Policja, zarz¹dcy dróg,
stra¿e gminne (miejskie) oraz Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.
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Ponadto Komendant G³ówny Policji, zarz¹dcy dróg oraz komendanci stra¿y gminnych (miejskich) do
dnia 31 grudnia 2009 r. przeka¿¹ Dyrektorowi Centrum Nadzoru wykaz zainstalowanych stacjonarnych
urz¹dzeñ rejestruj¹cych oraz obudów na te urz¹dzenia, ze wskazaniem typu urz¹dzenia i szczegó³owym
okreœleniem miejsca jego instalacji.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter doprecyzowuj¹cy, zmierzaj¹ do zapewnienia ustawie spójnoœci
terminologicznej lub dostosowuj¹ jej przepisy do zmienionego stanu prawnego.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowywaniu fina³owego turnieju
Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej UEFA EURO 2012

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o przygotowywaniu fina³owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej UEFA EURO 2012,
wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1 w lit. b:

a) w zdaniu wstêpnym po wyrazach „ust. 1a” dodaje siê wyrazy „i 1b”,
b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Przedsiêwziêcia Euro 2012 mog¹ byæ równie¿ realizowane ze œrodków innych ni¿ wymienione
w ust. 1, przez podmioty niebêd¹ce spó³kami celowymi utworzonymi na podstawie przepisów
niniejszej ustawy oraz podmiotami, o których mowa w art. 17 ust. 2.”,

c) dodaje siê ust. 1b w brzmieniu:
„1b. W przypadku przedsiêwziêæ Euro 2012 realizowanych przez podmioty, o których mowa w ust.

1a, przepisów rozdzia³u 5 nie stosuje siê.”;
2) w art. 1:

a) w pkt 2 w lit. b, w ust. 6 po wyrazie „Spó³ki” dodaje siê wyraz „celowe”,
b) w pkt 6 w lit. c, w ust. 5 po wyrazie „spó³ki” dodaje siê wyraz „celowej”;

3) w art. 1 w pkt 4 w zdaniu wstêpnym po wyrazach „art. 9” dodaje siê dwukropek pozosta³¹ treœæ ozna-
cza siê jako lit. b i dodaje siê lit. a w brzmieniu:
„a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W sk³ad rady nadzorczej spó³ki celowej utworzonej przez miasto wymienione w art. 7 ust. 6
wchodzi osoba zg³oszona przez zarz¹d województwa, osoba zg³oszona przez wojewodê i trzy
osoby zg³oszone przez prezydenta miasta.”,”;

4) w art. 1 w pkt 6:
a) w lit. b, w zdaniu wstêpnym skreœla siê wyrazy „lub zadañ inwestora”,
b) w lit. c, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przedmiotem dzia³alnoœci spó³ek celowych utworzonych przez podmioty, o których mowa
w art. 7 ust. 6, mo¿e byæ równie¿ wykonywanie zadañ inwestora.”;

5) w art. 1 w pkt 6 w lit. c, w ust. 4 w pkt 3:
a) lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wykonywania przedsiêwziêæ Euro 2012;”,
b) skreœla siê lit. c;

6) w art. 1 w pkt 6 w lit. c, w ust. 5 wyrazy „przygotowaniu i wykonywaniu przedsiêwziêæ Euro 2012 oraz
innych przygotowañ” zastêpuje siê wyrazami „przygotowaniu lub wykonywaniu przedsiêwziêæ Euro
2012 lub w innych przygotowaniach”;

7) w art. 1 w pkt 8 w lit. b, w ust. 3 po wyrazach „w ust. 1” dodaje siê wyrazy „albo ust. 2 pkt 2 i 3”;
8) po art. 1 dodaje siê art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a. Cz³onek rady nadzorczej spó³ki celowej utworzonej przez miasto wymienione w art. 7 ust. 6
ustawy zmienianej w art. 1, zg³oszony przez marsza³ka województwa, pe³ni swoj¹ funkcjê do dnia
powo³ania w sk³ad rady nadzorczej osoby zg³oszonej przez zarz¹d województwa.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 19 marca 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o przygotowywaniu
fina³owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej UEFA EURO 2012 i uchwali³ do niej 8 poprawek.

Poprawka nr 1 zmierza do wyeliminowania w¹tpliwoœci interpretacyjnych dotycz¹cych sposobu rozu-
mienia pojêcia „podmioty nie funkcjonuj¹ce w oparciu o regulacje (…) ustawy”. Zdaniem Senatu, literal-
na interpretacja tego sformu³owania mog³aby prowadziæ do zasadniczego zawê¿enia katalogu podmiotów
realizuj¹cych przedsiêwziêcia Euro 2012, które mog¹ nabywaæ nieruchomoœci dla realizacji takich
przedsiêwziêæ na podstawie przepisów rozdzia³u 5 nowelizowanej ustawy. Interpretacja jêzykowa prowa-
dzi bowiem do wniosku, ¿e „podmioty nie funkcjonuj¹ce w oparciu o regulacje (…) ustawy”, to w istocie
podmioty niebêd¹ce spó³kami celowymi, utworzonymi na podstawie przepisów zmienianej ustawy. Po-
nadto Senat kieruj¹c siê z jednej strony komunikatywnoœci¹ przepisów, z drugiej zaœ § 55 Zasad techniki
prawodawczej rozpisa³ normy sformu³owane w dodawanym art. 2 ust. 1a na dwa ustêpy.

Maj¹c na uwadze, ¿e w art. 7 ust. 1 sformu³owano skrót na okreœlenie spó³ek z o.o. utworzonych w celu
realizacji wskazanych w tym przepisie celów, ustawodawca powinien konsekwentnie pos³ugiwaæ siê tym
skrótem w dalszych przepisach ustawy. W zwi¹zku z tym Senat uchwali³ poprawkê nr 2.

Poprawki nr 3 i 8 zmierzaj¹ do tego, aby w sk³ad rady nadzorczej spó³ki celowej utworzonej przez mia-
sto organizatora wchodzi³a osoba zg³oszona przez zarz¹d województwa, a nie marsza³ka województwa.
Zdaniem Senatu, sk³ad rady nadzorczej spó³ki celowej utworzonej przez miasto powinien byæ kreowany
analogicznie, jak sk³ad rady nadzorczej spó³ki celowej utworzonej przez województwo œl¹skie. W zwi¹zku
ze zmian¹ podmiotu kompetentnego do zg³aszania osoby do sk³adu rady nadzorczej konieczne jest rów-
nie¿ dodanie stosownego przepisu przejœciowego.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 4 Senat mia³ na uwadze zapewnienie w³aœciwej relacji pomiêdzy przepisami
okreœlaj¹cymi przedmiot dzia³alnoœci spó³ki celowej utworzonej w celu przygotowywania lub wykonywa-
nia przedsiêwziêæ Euro 2012. Przepis art. 13 ust. 2 nasuwa³ w szczególnoœci w¹tpliwoœci, czy zadania in-
westora, o których mowa po spójniku „lub” odnosiæ nale¿y do zastêpczego wykonania, czy te¿ zgodna z ra-
tio legis jest interpretacja, i¿ przepis w tym zakresie stanowi o wykonywaniu przez spó³kê celow¹ zadañ
inwestora (nie zastêpczo). Uchwalona poprawka przyjmuje tê drug¹ interpretacjê.

Poprawka nr 5 modyfikuje katalog zadañ spó³ki celowej utworzonej w celu koordynacji i kontroli
przedsiêwziêæ Euro 2012 przyjmuj¹c, ¿e zadaniem takim bêdzie m.in. kontrola wykonywania przedsiê-
wziêæ Euro 2012. W myœl poprawki spó³ka taka nie bêdzie mia³a prawa kontrolowaæ dzia³alnoœci spó³ek
celowych utworzonych w celu przygotowywania lub wykonywania przedsiêwziêæ Euro 2012. Zdaniem
Senatu, przyznanie spó³ce celowej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, takich kompetencji nie by³oby
uzasadnione ani z merytorycznego, ani z prawnego punktu widzenia.

Dodawany art. 13 ust. 5 nak³ada na wskazane w tym przepisie podmioty obowi¹zek przedstawiania,
na ¿¹danie spó³ki celowej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, dokumentów i informacji zwi¹zanych z ich
dzia³alnoœci¹ dotycz¹ EURO 2012. Okreœlaj¹c podmioty zobowi¹zane do przedstawiania dokumentów
i informacji wskazano, ¿e s¹ to podmioty uczestnicz¹ce w przygotowaniu i wykonaniu przedsiêwziêæ Euro
2012 oraz innych przygotowañ do turnieju fina³owego. Zastosowane spójniki nakazuj¹ interpretowaæ
przepis w ten sposób, i¿ obowi¹zek spoczywaæ bêdzie wy³¹cznie na podmiocie, który zarówno przygoto-
wuje, jak i wykonuje przedsiêwziêcia Euro 2012 oraz inne przygotowania do turnieju fina³owego. Senat
uzna³, i¿ taka interpretacja nie jest zgodna z wol¹ ustawodawcy (nie bez znaczenia jest w tym przypadku
treœæ art. 13 ust. 1 pkt 1 nowelizowanej ustawy) i uchwali³ poprawkê nr 6. Przyjêcie tej poprawki skutko-
waæ bêdzie tym, i¿ podmiot wykonuj¹cy przynamniej jedno ze wskazanych w przepisie dzia³añ bêdzie
móg³ byæ wezwany do przedstawienia okreœlonych dokumentów i informacji.

Poprawka nr 7 koryguje b³êdne odes³anie.

29. posiedzenie Senatu w dniach 18 i 19 marca 2009 r.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie ustawy o obywatelstwie polskim

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2009 r. ustawy o oby-
watelstwie polskim, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 14 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 i dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ma³oletni, urodzony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie nabywa obywatelstwa pol-
skiego, je¿eli jego rodzice, z których jedno jest obywatelem polskim a drugie obywatelem innego
pañstwa, w oœwiadczeniu z³o¿onym zgodnie przed w³aœciwym organem w ci¹gu trzech miesiêcy od
dnia urodzenia siê ma³oletniego, wybrali dla niego obywatelstwo pañstwa, którego obywatelem
jest rodzic bêd¹cy cudzoziemcem, je¿eli wed³ug prawa tego pañstwa ma³oletni nabywa jego oby-
watelstwo.”;

2) w art. 20 w ust. 4 w pkt 3 œrednik na koñcu zastêpuje siê kropk¹ oraz skreœla siê pkt 4;
3) w art. 30 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) cudzoziemca przebywaj¹cego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej
od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie siê, które uzyska³ w zwi¹zku z polskim pochodze-
niem.”;

4) w art. 33 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „art. 6 ust. 2 pkt 2” zastêpuje siê wyrazami „art. 7 ust. 2 pkt 2”;
5) w art. 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nabycie obywatelstwa polskiego nastêpuje w dniu, w którym decyzja o przywróceniu obywatel-
stwa polskiego sta³a siê ostateczna.”;

6) w art. 39 skreœla siê ust. 3;
7) w art. 40 w ust. 1 w pkt 4 kropkê na koñcu zastêpuje siê œrednikiem oraz dodaje siê pkt 5 w brzmieniu:

„5) ¿yciorys.”;
8) w art. 43 w ust. 2 wyrazy „przekazanie posiadanych informacji na temat osoby ubiegaj¹cej siê o przy-

wrócenie obywatelstwa polskiego” zastêpuje siê wyrazami „przekazanie informacji o treœci posiada-
nych dokumentów dotycz¹cych osoby ubiegaj¹cej siê o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz
o ich udostêpnienie”;

9) art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, s¹ obowi¹zane udzieliæ pisemnej informacji, w terminie 30

dni od dnia otrzymania zapytania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten mo¿e
byæ przed³u¿ony do 3 miesiêcy, o czym organ obowi¹zany do udzielenia informacji powiadamia
ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych.”;

10) po art. 43 dodaje siê art. 43a w brzmieniu:
„Art. 43a. 1. W przypadku gdy na podstawie dokumentów do³¹czonych do wniosku o przywrócenie oby-

watelstwapolskiegoministerw³aœciwydosprawwewnêtrznych lubkonsulpoweŸmiew¹tpliwoœæ, czy
cudzoziemiec nie posiada obywatelstwa polskiego, przekazuje wniosek do wojewody w celu przepro-
wadzenia postêpowania w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego.

2. W przypadku stwierdzenia w toku postêpowania w sprawie potwierdzenia posiadania obywatel-
stwa polskiego, ¿e cudzoziemiec posiada obywatelstwo polskie, wojewoda wydaje decyzjê o po-
twierdzeniu posiadania obywatelstwa polskiego, zaœ wnioskowi o przywrócenie obywatelstwa
polskiego nie nadaje siê dalszego biegu.”;

11) w art. 47 w ust. 3 wyrazy „miejsce zamieszkania i adres przedstawiciela ustawowego” zastêpuje siê
wyrazami „adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego”;

12) w art. 63 w pkt 1, w pkt 1 po wyrazach „(Dz. U. Nr ..., poz. ...)” dodaje siê wyrazy „, oraz oœwiadczenia o
wyborze dla ma³oletniego obywatelstwa innego pañstwa, o którym mowa w art. 14 ust. 2 tej ustawy”;

13) w art. 69 skreœla siê wyrazy „art. 21 ust. 5, art. 22 ust. 2 i 3,”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2009 r. ustawy o obywatel-
stwie polskim, Senat proponuje wprowadzenie 13 poprawek do jej tekstu.

Senat zauwa¿y³ koniecznoœæ dokonania zmian maj¹cych na celu uporz¹dkowanie materii ustawy ze
wzglêdu na uchylenie przez Sejm przepisów normuj¹cych tzw. prawo opcji - w toku prac sejmowych nie
dokonano odpowiednich zmian w przepisach reguluj¹cych prowadzenie rejestrów (w art. 58 ust. 3 pkt 5,
art. 59 ust. 4 i art. 60 pkt 1). Rozwa¿aj¹c t¹ kwestiê, Izba opowiedzia³a siê za prawem rodziców do wyboru
obywatelstwa innego pañstwa dla ma³oletniego, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim a dru-
gie obywatelem innego pañstwa, ograniczaj¹c je do tych ma³oletnich, którzy urodzili siê poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w zwi¹zku z czym poprawki nr 1 i 12 przywracaj¹ prawo opcji.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 3 Senat opowiedzia³ siê za modyfikuj¹ dodanej przez Sejm przes³anki uznania
cudzoziemca za obywatela polskiego. Zdaniem Izby, skrócenie wymaganego okresu legalnego pobytu na
terytorium RP uzasadniaj¹cego ubieganie siê o nadanie obywatelstwa polskiego w trybie uznania powin-
no dotyczyæ wszystkich cudzoziemców, którzy przebywaj¹ na terytorium RP na podstawie zezwolenia na
osiedlenie siê uzyskanego w zwi¹zku z polskim pochodzeniem, a nie byæ uzale¿nione od posiadania Karty
Polaka.

Poprawka nr 5 ma na celu uœciœlenie, i¿ nabycie obywatelstwa polskiego nastêpuje w dniu, w którym
decyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego sta³a siê ostateczna, a nie w dniu wydania decyzji o przy-
wróceniu.

Poprawka nr 7 zmierza do tego, aby wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego zawiera³ ¿yciorys
cudzoziemca.

Poprawka nr 8 ma na celu precyzyjniejsze wskazanie zakresu informacji przekazywanych przez Preze-
sa Instytutu Pamiêci Narodowej o osobach ubiegaj¹cych siê o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz
umo¿liwienie ministrowi w³aœciwemu do spraw wewnêtrznych wgl¹du w te dokumenty, w razie zaistnie-
nia takiej potrzeby.

Poprawki nr 6, 9, 10 i 13 porz¹dkuj¹ terminy wejœcia w ¿ycie poszczególnych przepisów ustawy, nie
zmieniaj¹c jednak rozwi¹zania przyjêtego przez Sejm, zgodnie z którym przepisy reguluj¹ce przywraca-
nie obywatelstwa polskiego wejd¹ w ¿ycie po up³ywie 3 miesiêcy od dnia og³oszenia ustawy.

Poprawka nr 2 skreœla przepis powtarzaj¹cy normê wynikaj¹c¹ z innych przepisów ustawy, poprawka nr 4
poprawia odes³anie, natomiast poprawka nr 11 s³u¿y zapewnieniu spójnoœci terminologicznej ustawy.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu
informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych in-
nych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 8 w zdaniu wstêpnym wyrazy „27-29” zastêpuje siê wyrazami ”27-30” i dodaje siê art. 30

w brzmieniu:
„Art. 30. Szef Centrum nie przekazuje informacji kryminalnych, je¿eli ich przekazanie mog³oby spo-

wodowaæ identyfikacjê osób udzielaj¹cych pomocy przy wykonywaniu czynnoœci operacyjno-roz-
poznawczych prowadzonych przez upowa¿nione do tego podmioty uprawnione.”;

2) w art. 1 w pkt 8, w art. 27 w ust. 1 w pkt 4 wyraz „mo¿e” zastêpuje siê wyrazem „mog¹”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 20 lutego 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o gro-
madzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw, pro-
ponuje wprowadzenie do jej tekstu 2 poprawek.

W art. 24 ust. 1 oraz w dodawanym przepisie art. 27 ust. 1 pkt 4 ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu
i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawodawca dokona³ zmiany w zakresie stosowanej termi-
nologii. Wyra¿enie „ujawnienie niejawnego osobowego Ÿród³a informacji” zosta³o zast¹pione wyra¿eniem
„identyfikacja osoby udzielaj¹cej pomocy przy wykonywaniu czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych pro-
wadzonych przez upowa¿nione do tego podmioty uprawnione”; analogiczna zmiana nie zosta³a dokona-
na w przepisie art. 30 ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.

Poprawka pierwsza Senatu zmienia zatem art. 30 wy¿ej wymienionej ustawy i odpowiednio ujednolica
terminologiê ustawy.

Poprawka nr 2 koryguje redakcjê art. 27 ust. 1 pkt 4 zmienianej ustawy, dostosowuj¹c sformu³owania
u¿yte w pkt 4 do brzmienia zdania wstêpnego art. 27 ust. 1.

29. posiedzenie Senatu w dniach 18 i 19 marca 2009 r.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony
do rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez
nieuzasadnionej zw³oki, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo energetyczne, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:

– w art. 1 w pkt 2, w ust. 5 wyrazy „1 000 000 euro” zastêpuje siê wyrazami „100 000 euro”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 19 marca 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy – Prawo energe-
tyczne i uchwali³ do niej jedn¹ poprawkê.

Maj¹c na uwadze równoœæ podmiotów gospodarczych Senat stan¹³ na stanowisku, ¿e obowi¹zek uzy-
skania koncesji powinien byæ wy³¹czony w odniesieniu do wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej w za-
kresie obrotu benzyn¹ lotnicz¹, je¿eli roczna wartoœæ obrotu nie przekracza równowartoœci 100 tys.
euro. W tym celu przyjêta zosta³a stosowna poprawka.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 marca 2009 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 20 lutego 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, wprowadza do jej tekstu na-
stêpuj¹c¹ poprawkê:

– w art. 1, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dokumentem potwierdzaj¹cym okolicznoœci, o których mowa w ust. 2, jest zaœwiadczenie

Policji lub prokuratury albo odpis zupe³ny aktu zgonu.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Poprawka do ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych zapewnia jasnoœæ przepisu oraz adekwatnoœæ jego brzmienia w stosunku do
ratio legis nowelizacji. Rezygnacja z wyrazu fakt (w art. 81 w ust. 3 ustawy nowelizowanej) jako nietrafne-
go ze wzglêdu na nak³adanie siê potocznego rozumienia tego s³owa oraz jego znaczenia w teorii prawa cy-
wilnego (fakt prawny) lepiej oddaje cel dokonywanej nowelizacji. Znalezienie zw³ok lub zidentyfikowanie
osoby zmar³ej oznacza coœ wiêcej ni¿ fakt w potocznym rozumieniu tego s³owa. Rodzajem faktu prawnego
jest zdarzenie prawne, którym jest m. in. œmieræ, a jednym z jej skutków prawnych jest uregulowane
w art. 81 ustawy nowelizowanej, prawo do zasi³ku pogrzebowego. Dla skorzystania z uprawnienia do tego
zasi³ku, pomimo up³ywu terminu okreœlonego w art. 81 w ust. 1, istotne jest nie tylko samo znalezienie
zw³ok lub zidentyfikowanie osoby, lecz tak¿e zwi¹zana z tym nierozerwalnie - data ich znalezienia
i w zwi¹zku z tym mo¿liwoœæ wystawienia aktu zgonu oraz termin wystawienia tego aktu. Poniewa¿ celem
nowelizacji jest wprowadzenie wyj¹tku od zasady zawartej w art. 81 w ust. 1 ustawy nowelizowanej, Se-
nat uzna³, ¿e ze wzglêdu na treœæ, która ma byæ udokumentowana (w zaœwiadczeniu albo odpisie aktu
stanu cywilnego) warto w art. 81 doprecyzowaæ ust. 3.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej
oraz ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, wprowa-
dza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:

– w art. 7 wyrazy „z dniem 1 kwietnia 2009 r.” zastêpuje siê wyrazami „po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych postano-
wi³ wprowadziæ do jej tekstu poprawkê, która zmierza do zmiany terminu wejœcia w ¿ycie ustawy. Bior¹c
pod uwagê etap prac legislacyjnych nad ustaw¹, zachowanie terminu okreœlonego w ustawie mo¿e oka-
zaæ siê niemo¿liwe.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o porêczeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby prawne,
ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastê-
puj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2 w lit. c, w pkt 4 w zdaniu wstêpnym wyrazy „porêczenia lub gwarancje udzielane przez

Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programów rz¹dowych” zastêpuje siê wyrazami „udzielane
przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programów rz¹dowych porêczenia lub gwarancje”;

2) w art. 1 w pkt 2 w lit. c, w pkt 4 w lit. c wyrazy „dobrego wykonania kontraktu” zastêpuje siê wyrazami
„nale¿ytego wykonania umowy”;

3) w art. 1:
a) w pkt 4 skreœla siê lit. c,
b) w pkt 5, w art. 5 skreœla siê ust. 2 i oznaczenie ust. 1,
c) w pkt 6 w lit. a w tiret drugim:

– w zdaniu wstêpnym skreœla siê wyrazy „i 6”,
– skreœla siê pkt 6,

d) po pkt 12 dodaje siê pkt … w brzmieniu:
„…) po art. 42e dodaje siê art. 42f w brzmieniu:

„Art. 42f. 1. W latach 2009 – 2010 Rada Ministrów, na wniosek ministra w³aœciwego do spraw finansów
publicznych, mo¿e udzieliæ w imieniu Skarbu Pañstwa, porêczeñ lub gwarancji sp³aty zobo-
wi¹zañ wynikaj¹cych z kredytów zaci¹gniêtych lub obligacji wyemitowanych przez Agencjê
Rozwoju Przemys³u S.A. pod warunkiem przeznaczania pochodz¹cych z nich œrodków na re-
alizacjê rz¹dowych programów spo³eczno – gospodarczych oraz programów samorz¹dnoœci
lokalnej i rozwoju regionalnego.
2. £¹czna kwota, do której mog¹ byæ udzielane porêczenia lub gwarancje, o których mowa

w ust. 1, nie mo¿e przekroczyæ 5.000.000.000 z³.
3. Porêczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1, mog¹ byæ udzielane do wysokoœci

100% kwoty zobowi¹zañ wynikaj¹cych z emisji obligacji lub kredytu, objêtych porêcze-
niem albo gwarancj¹, oraz do 100% odsetek od tej kwoty wraz z innymi kosztami bezpo-
œrednio zwi¹zanymi z emisj¹ obligacji lub obs³ug¹ tego kredytu.

4. Porêczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1, s¹ udzielane na wniosek Agencji Roz-
woju Przemys³u S.A.

5. Umowê porêczenia lub gwarancji oraz umowê o udzielenie porêczenia lub gwarancji
podpisuje, w imieniu Skarbu Pañstwa, z upowa¿nienia Rady Ministrów, minister
w³aœciwy do spraw finansów publicznych.

6. Od porêczeñ i gwarancji, o których mowa w ust. 1, nie wnosi siê op³aty prowizyjnej.
7. Udzielenie porêczenia lub gwarancji nie wymaga ustanowienia przez Agencjê Rozwoju

Przemys³u S.A. zabezpieczenia na rzecz Skarbu Pañstwa.
8. Do porêczeñ i gwarancji, o których mowa w ust. 1, nie stosuje siê przepisów niniejszej usta-

wy, z wyj¹tkiem art. 2a ust. 1, art. 2b, art. 31, art. 43, art. 46 pkt 1 i art. 47.”;”;
4) w art. 1 w pkt 8, w art. 16 po wyrazach „art. 3 ust. 4 – 7” dodaje siê wyrazy ”, art. 5”;
5) w art. 1 w pkt 9, w art. 34d w ust. 5:

a) w zdaniu wstêpnym po wyrazie „zastêpuje” dodaje siê wyraz „jednoczeœnie”,
b) w zdaniu koñcowym wyrazy „przekazuj¹c jednoczeœnie akcje lub udzia³y” zastêpuje siê wyrazami

„akcjami lub udzia³ami”;
6) w art. 2 w pkt 3 w lit. a w tiret drugim, w pkt 6 w zdaniu wstêpnym wyraz „zbiorów” zastêpuje siê wyra-

zem „zbiorach”;
7) w art. 2 w pkt 3 w lit. c, w ust. 3 wyraz „œwiadczeñ” zastêpuje siê wyrazem „z³otego”;
8) w art. 2:

a) w pkt 5, w art. 8:
– w ust. 3 po wyrazach „cz³onka Rady Nadzorczej” dodaje siê wyrazy „w trakcie trwania kadencji

Rady Nadzorczej”,



– ust. 3 oznacza siê jako ust. 6a,
b) w pkt 6, w art. 11:

– w ust. 3 po wyrazach „cz³onka Zarz¹du” dodaje siê wyrazy „w trakcie trwania kadencji Zarz¹du”,
– ust. 3 oznacza siê jako ust. 8a;

9) w art. 5 w pkt 5, w art. 15e w ust. 1 skreœla siê wyraz „fizycznych”;
10) w art. 7, w art. 128b dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 i dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:

„2. Komisja Nadzoru Finansowego mo¿e, na wniosek banku pañstwowego, wydaæ zezwolenie na po-
wierzenie innemu bankowi dokonywania oceny zdolnoœci do sp³aty zobowi¹zania i analizy ryzyka
wyp³aty zobowi¹zania w przypadku:
1) udzielenia temu bankowi przez bank pañstwowy gwarancji lub porêczeñ portfela kredytowego

rozumianego jako zbiór pojedynczych kredytów, udzielonych przez ten bank, dla którego
³¹czn¹ kwotê limitu gwarancji lub porêczeñ na okreœlony czas ustala umowa miêdzy tym ban-
kiem a bankiem pañstwowym;

2) udzielenia porêczenia lub gwarancji portfela nale¿ytego wykonania innych zobowi¹zañ rozu-
mianego jako zbiór pojedynczych umów cywilnoprawnych, dla którego ³¹czn¹ kwotê limitu po-
rêczeñ lub gwarancji okreœla umowa miêdzy bankiem a bankiem pañstwowym.”;

11) art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15.

1. Likwidacji ulegaj¹: Krajowy Fundusz Porêczeñ Kredytowych, Fundusz Porêczeñ Unijnych oraz
Krajowy Fundusz Mieszkaniowy.

2. Na dzieñ likwidacji Funduszy, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego
sporz¹dza sprawozdania finansowe tych Funduszy, które podlegaj¹ badaniu przez bieg³ego re-
widenta w ci¹gu 6 miesiêcy od dnia likwidacji Funduszy.

3. Aktywa netto zlikwidowanych Funduszy, o których mowa w ust. 1, których wartoœæ jest ustalo-
na na podstawie sprawozdañ finansowych sporz¹dzanych na dzieñ likwidacji, zwiêkszaj¹ fun-
dusz statutowy Banku Gospodarstwa Krajowego.”;

12) skreœla siê art. 16 i art. 17;
13) po art. 17 dodaje siê art. 17a w brzmieniu:

„Art. 17a. Nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia
1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474 oraz z 2008 r.
Nr 196, poz. 1214 i Nr 209, poz. 1315) od aktywów Krajowego Funduszu Porêczeñ Kredytowych,
Funduszu Porêczeñ Unijnych oraz Krajowego Funduszu Mieszkaniowego przekazanych w wyni-
ku ich likwidacji na fundusz statutowy Banku Gospodarstwa Krajowego.”;

14) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„Art. 24. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy zmienianej

w art. 2, zachowuj¹ moc do czasu wejœcia w ¿ycie przepisów wykonawczych wydanych na podsta-
wie art. 2 ust. 3 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez
12 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy.”;

15) art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25. Traci moc ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Porêczeñ Unijnych (Dz. U. Nr 121,

poz. 1262 oraz z 2006 r. Nr 120, poz. 832).”;
16) w art. 26 po wyrazie „og³oszenia” dodaje siê wyrazy „, z wyj¹tkiem art. 1 pkt 10, art. 5 pkt 6, art. 15

oraz art. 25, które wchodz¹ w ¿ycie z ostatnim dniem miesi¹ca, w którym ustawa wesz³a w ¿ycie.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

29. posiedzenie Senatu w dniach 18 i 19 marca 2009 r.
298 Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa…



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 19 marca 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o porêczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodar-
stwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 16 poprawek.

Maj¹c na uwadze czytelnoœæ definicji okreœlenia „porêczenia lub gwarancje udzielane przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego” Senat uchwali³ poprawkê nr 1. Poprawka ta uwzglêdnia sposób sformu³owania defini-
cji okreœleñ „porêczenia udzielane przez Skarb Pañstwa” oraz „gwarancje udzielane przez Skarb Pañstwa”.

Z definicji „porêczeñ lub gwarancji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego” wynika, ¿e bank
ten bêdzie móg³ porêczaæ lub gwarantowaæ m.in. dobre wykonanie kontraktu lub wniesienia wadium.
Maj¹c na uwadze, ¿e wskazana klauzula generalna okreœlana jest w systemie prawnym, jako „nale¿yte
wykonanie umowy”, Senat uzna³ za wskazane pos³u¿enie siê w art. 2 w ust. 2 w pkt 4 klauzul¹ w tym
w³aœnie kszta³cie (poprawka nr 2). Pojecie „gwarancja dobrego wykonania kontraktu” zdefiniowane zo-
sta³o w ustawie o Funduszu Porêczeñ Unijnych (uchylanej rozpatrzon¹ ustaw¹), jako gwarancja udzielo-
na na zabezpieczenie nale¿ytego wykonania umowy zawartej w celu realizacji przedsiêwziêcia. Ozna-
cza to, ¿e dla polskiego ustawodawcy klauzule „dobrego wykonania kontraktu” oraz „nale¿ytego wykona-
nia umowy” s¹ to¿same. Nie ma wobec tego powodu, dla którego w systemie prawnym mia³yby funkcjo-
nowaæ ró¿ne pojêcia na okreœlenie tego samego. Nie bez znaczenia jest równie¿, ¿e w orzecznictwie s¹do-
wym i doktrynie wypracowano interpretacjê klauzuli nale¿ytego wykonania umowy.

Poprawka nr 3 wprowadza inn¹ od przyjêtej w ustawie koncepcjê porêczania lub gwarantowania
sp³aty zobowi¹zañ wynikaj¹cych z kredytów zaci¹gniêtych na finansowanie zakupów materia³ów lub
wyrobów gotowych przeznaczonych na produkcjê, modernizacjê lub remonty w sektorze zbrojenio-
wym. Zdaniem Senatu, propozycja udzielania porêczeñ i gwarancji za zobowi¹zania Agencji Rozwoju
Przemys³u S.A. z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów lub wyemitowanych obligacji pozwoli na szersze udzie-
lenie wsparcia podmiotom dzia³aj¹cym w ró¿nych sektorach gospodarki, w tym równie¿ w sektorze
zbrojeniowym.

Uwzglêdniaj¹c treœæ uzasadnienia do projektu ustawy uznano, ¿e rezygnacja w art. 16 z odes³ania do
art. 5 nie jest zgodna z wol¹ ustawodawcy (uzasadnienie do projektu ustawy /druk sejmowy nr 1639/
stanowi, ¿e zmiana art. 16 „wynika z koniecznoœci rozszerzenia odpowiedniego stosowania przepisów
ustawy /…/ o dodane w art. 3 ust. 6 i 7”). Maj¹c to na uwadze uchwalono poprawkê nr 4.

Senat uchwali³ poprawkê nr 5, maj¹c na wzglêdzie czytelnoœæ przepisu oraz znaczenie wyrazu „zastê-
powaæ” w jêzyku polskim.

Poprawka nr 6 usuwa b³¹d gramatyczny.
W nowelizowanym art. 5 ust. 3 ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego ustawodawca odsy³a m.in.

do przepisów dotycz¹cych denominacji œwiadczeñ. W systemie prawnym brak jest przepisów, które
expressis verbis stanowi¹ o denominacji œwiadczeñ. W przepisach zwi¹zanych z denominacj¹ z³otego
mówi siê natomiast o przeliczaniu wartoœci pieniê¿nych na now¹ jednostkê pieniê¿n¹, w zwi¹zku z deno-
minacj¹ z³otego. W rozwa¿anej sprawie istotne wydaje siê rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z d-
nia 27 wrzeœnia 1994 r. w sprawie trybu przeliczeñ na now¹ jednostkê pieniê¿n¹ wartoœci pieniê¿nych
ujêtych w ksiêgach wieczystych oraz w rejestrach prowadzonych przez s¹dy. Maj¹c na uwadze, ¿e przepi-
sy formu³uj¹ce odes³anie, musz¹ byæ zredagowane w sposób precyzyjny, tak aby adresat nie mia³ ¿ad-
nych w¹tpliwoœci, jakie normy go obowi¹zuj¹, Senat uchwali³ poprawkê nr 7.

W art. 8 ust. 3 ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego, w nowym brzmieniu, ustawodawca okreœla
sposób postêpowania w przypadku wygaœniêcia mandatu cz³onka Rady Nadzorczej BGK w trakcie trwa-
nia kadencji Rady Nadzorczej. Analizuj¹c art. 8 uznano, ¿e przywo³any ust. 3 powinien znaleŸæ siê struk-
turze tego artyku³u po ust. 6 (poprawka nr 8). Przepis ten reguluje bowiem sytuacjê nadzwyczajn¹
bêd¹c¹ skutkiem wygaœniêcia mandatu z innego powodu ni¿ up³yw kadencji. Ponadto uœciœlono przepis
ust. 3 wskazuj¹c jednoznacznie, ¿e dotyczy on wygaœniêcia mandatu cz³onka w trakcie trwania kadencji.
Analogiczne uwagi dotycz¹ art. 11 ust. 3 (art. 2 pkt 6 nowelizacji), stanowi¹cego o wygaœniêciu mandatu
cz³onka Zarz¹du BGK.

Poprawkê nr 9 przyjêto maj¹c na uwadze, ¿e art. 30a ustawy o niektórych formach popierania budow-
nictwa mieszkaniowego stanowi, nie o osobach fizycznych, ale o powiecie, gminie lub zwi¹zku miêdzyg-
minnym, którym mo¿e byæ wynajêty lokal mieszkalny (a wiêc o osobach prawnych).

Poprawka nr 10 pozwoli Bankowi Gospodarstwa Krajowego na udzielanie w trybie portfelowym porê-
czeñ i gwarancji w oparciu o metodologiê badania zdolnoœci do sp³aty zobowi¹zañ z tytu³u porêczeñ i gwa-
rancji innych banków, a tym samym umo¿liwi optymaln¹ realizacjê na³o¿onych na ten bank zadañ.

Poprawki nr 11, 12, 15 i 16 maj¹ na celu ujednolicenie przepisów dotycz¹cych likwidacji Krajowego
Funduszu Porêczeñ Kredytowych, Funduszu Porêczeñ Unijnych oraz Krajowego Funduszu Mieszkanio-
wego. Zdaniem Senatu, wskazane Fundusze powinny ulec likwidacji z ostatnim dniem miesi¹ca, w któ-
rym wejdzie w ¿ycie ustawa nowelizuj¹ca.
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Wprowadzenie poprawki nr 13 jest niezbêdne dla wyeliminowania obowi¹zku naliczania obowi¹zko-
wej op³aty rocznej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego od œrodków przekazanych na fundusz
statutowy Banku Gospodarstwa Krajowego, w okresie, w którym œrodki te nie zostan¹ jeszcze objête od-
powiednimi programami rz¹dowymi.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 14 wziêto pod uwagê, ¿e przepis przejœciowy czasowo utrzymuj¹cy w mocy
dotychczasowe przepisy wykonawcze musi jednoznacznie wskazaæ zarówno przepisy, które czasowo
utrzymuje w mocy, jak równie¿ przepisy, które wejd¹ w ich miejsce. Przyjêta poprawka czyni zadoœæ § 33
ust. 1 Zasad techniki prawodawczej.

29. posiedzenie Senatu w dniach 18 i 19 marca 2009 r.
300 Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa…



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o op³acie skarbowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 marca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o op³acie skarbowej, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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