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Senat

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

V I I k a d e n c j a

Sprawozdanie Stenograficzne

z 39. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 29, 30 i 31 lipca 2009 r.

Warszawa
2009 r.



1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy bud¿etowej na rok
2009.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansach publicznych.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o finansach publicznych.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o S³u¿bie Celnej.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Fun-
duszu Gwarancyjnym oraz ustawy – Prawo bankowe.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu
„Programu modernizacji Policji, Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej i Biura Ochrony Rz¹du w latach 2007–2009”.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze
oraz niektórych innych ustaw.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowa-
nia karnego.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postêpo-
waniu przed s¹dami administracyjnymi.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu
w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym
obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw.

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

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach
p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o Narodo-
wym Banku Polskim.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowla-
ne oraz ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich.

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jêzyku polskim.

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu
mandatu pos³a i senatora.

18. Stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji z dzia³alnoœci w 2008 r. wraz z Informacj¹ o podstawowych pro-
blemach radiofonii i telewizji w 2008 r.

Porz¹dek obrad

39. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 29, 30 i 31 lipca 2009 r.



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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Narodowy Bank Polski – cz³onek zarz¹du Zdzis³aw Sokal

Ministerstwo Finansów – sekretarz stanu El¿bieta Suchocka-Roguska
– podsekretarz stanu Dariusz Daniluk
– podsekretarz stanu, szef S³u¿by Celnej Jacek Kapica
– podsekretarz stanu Ludwik Kotecki

Ministerstwo Infrastruktury – podsekretarz stanu Olgierd Dziekoñski
– podsekretarz stanu Patrycja Woliñska-Bartkiewicz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – podsekretarz stanu Tomasz Merta

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – sekretarz stanu, pe³nomocnik rz¹du
do spraw osób niepe³nosprawnych Jaros³aw Duda

– podsekretarz stanu Marek Bucior

Ministerstwo Obrony Narodowej – podsekretarz stanu Stanis³aw Komorowski

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – minister Andrzej Czuma
– podsekretarz stanu Zbigniew Wrona

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji – podsekretarz stanu Adam Rapacki

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – podsekretarz stanu Andrzej Kremer

Ministerstwo Zdrowia – podsekretarz stanu Marek Haber





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 10 minut 01)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Otwieram trzydzieste dziewi¹te posiedzenie Se-

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

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senato-

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

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Informujê, ¿e Sejm na czterdziestym szóstym
posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. przyj¹³ wszyst-
kie poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy
o wykonywaniu dzia³alnoœci gospodarczej w zakre-
sie wytwarzania i obrotu materia³ami wybuchowy-
mi, broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz
ustawy o materia³ach wybuchowych przeznaczo-
nych do u¿ytku cywilnego, a tak¿e do ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego;
odrzuci³ wszystkie poprawki Senatu do ustawy
o zmianie ustawy o spó³dzielczych kasach oszczê-
dnoœciowo-kredytowych oraz ustawy – Prawo han-
dlowe.

Ponadto informujê, ¿e Sejm na tym samym po-
siedzeniu dnia 17 lipca 2009 r. przyj¹³ wszystkie
poprawki Senatu: do ustawy o zmianie ustawy
o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym; do
ustawy o zmianie ustawy o zarz¹dzaniu kryzyso-
wym; do ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu,
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,
tkanek i narz¹dów oraz zmianie ustawy – Przepi-
sy wprowadzaj¹ce Kodeks karny; do ustawy o sy-
stemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnia-
nych i innych substancji.

Przyj¹³ wiêkszoœæ poprawek Senatu: do ustawy
o praktykach absolwenckich; do ustawy o po-
wszechnym spisie rolnym w 2010 r.; do ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.

Sejm odrzuci³ jedyn¹ poprawkê Senatu do
ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu ban-
ków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach
zrzeszaj¹cych.

Informujê, ¿e protoko³y trzydziestego pi¹tego,
trzydziestego szóstego i trzydziestego siódmego po-
siedzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu,
s¹ przygotowane do udostêpnienia senatorom.

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

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad trzydziestego dziewi¹tego posiedze-
nia obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy bud¿etowej na rok 2009.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o fi-
nansach publicznych.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Prze-
pisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicz-
nych.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o S³u¿bie Celnej.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwa-
rancyjnym oraz ustawy – Prawo bankowe.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu mo-
dernizacji Policji, Stra¿y Granicznej, Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej i Biura Ochrony Rz¹du w latach
2007–2009”.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych
innych ustaw.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks postêpowania karnego.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o postêpowaniu przed
s¹dami administracyjnymi.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o powszechnym obowi¹zku ob-
rony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie nie-
których innych ustaw.



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

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy
o Narodowym Banku Polskim.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami.

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Ko-
mitecie do Spraw Europejskich.

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o jêzyku polskim.

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a
i senatora.

18. Stanowisko Senatu w sprawie Sprawozda-
nia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dzia³al-
noœci w 2008 r. wraz z Informacj¹ o podstawo-
wych problemach radiofonii i telewizji w 2008 r.

Proponujê rozpatrzenie punktu piêtnastego
projektu porz¹dku obrad, pomimo ¿e sprawozda-
nie Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie usta-
wy o Komitecie do Spraw Europejskich zosta³o
dostarczone w terminie póŸniejszym ni¿ okreœlo-
ny w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

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

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

Proponujê zmianê kolejnoœci rozpatrywania
punktów drugiego oraz trzeciego porz¹dku obrad,
to jest stanowiska Senatu w sprawie ustawy o fi-
nansach publicznych i stanowiska Senatu
w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê o finansach publicznych, i rozpatrzenie
ich jako punktów dziesi¹tego i jedenastego oraz
przeprowadzenie ³¹cznej debaty nad tymi pun-
ktami.

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

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

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

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-
rad trzydziestego dziewi¹tego posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

Pragnê poinformowaæ, ¿e punkt dotycz¹cy
ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz nie-
których innych ustaw rozpatrzymy w dniu ju-
trzejszym na proœbê ministra, który dzisiaj jest
nieobecny.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy bud¿etowej
na 2009 r.

Marsza³ek Senatu, zgodnie z art. 73 ust. 1 Re-
gulaminu Senatu, skierowa³ ustawê o zmianie
ustawy bud¿etowej na rok 2009 do komisji senac-
kich. Komisje senackie po rozpatrzeniu w³aœci-
wych czêœci bud¿etowych przekaza³y swoje opinie
Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych, która
na ich podstawie przygotowa³a sprawozdanie
w tej sprawie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 631,
a sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów Pub-
licznych w druku nr 631A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych, pana senatora Kazimierza
Kleinê, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ stanowisko Komisji

Bud¿etu i Finansów Publicznych w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy bud¿etowej na rok 2009. Na-
sze sprawozdanie zawarte jest w druku senackim
nr 631A.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych pro-
ponuje Wysokiej Izbie przyjêcie ustawy bez po-
prawek.

Prognoza makroekonomiczna do projektu
ustawy bud¿etowej na rok 2009 zosta³a przygoto-
wana przy za³o¿eniu, ¿e wp³yw kryzysu na miê-
dzynarodowym rynku finansowym na gospodar-
kê Polski bêdzie ograniczony. Wskazywa³y na to
dostêpne wówczas dane makroekonomiczne,
w szczególnoœci wysokie, 5,9%, tempo wzrostu
PKB w pierwszym pó³roczu 2008 r. oraz przewidy-
wania odnoœnie do tempa wzrostu gospodarczego
w ca³ym 2008 i 2009 r. Planowano wówczas
wzrost gospodarczy na rok 2008. Pocz¹tkowo
s¹dzono, ¿e bêdzie to 5,5%, a w 2009 – 4,8%.
W kolejnych miesi¹cach 2008 r. sytuacja w go-
spodarce œwiatowej ulega³a pogorszeniu, a wraz
z ni¹ pog³êbia³y siê obawy odnoœnie do skutków
kryzysu. W konsekwencji, w grudniu 2008 r.,
rz¹d przygotowa³ poprawkê do projektu ustawy
bud¿etowej na rok 2009, w której prognozowano,
¿e tempo wzrostu gospodarczego w obecnym roku
wyniesie 3,7%.

W I kwartale roku 2009 tempo wzrostu gospo-
darczego w Polsce – by³a to jedna z niewielu takich
gospodarek w Unii Europejskiej i jedyna w regio-
nie – by³o dodatnie i wynios³o realnie 0,8% rok do
roku. Pomimo relatywnie dobrej sytuacji gospo-
darczej Polski na tle krajów Unii Europejskiej,
perspektywy wzrostu gospodarczego w roku bie-
¿¹cym s¹ du¿o gorsze ni¿ oczekiwano w koñcu ro-
ku ubieg³ego i jeszcze na pocz¹tku bie¿¹cego.

39. posiedzenie Senatu w dniu 29 lipca 2009 r.
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(marsza³ek B. Borusewicz)



Obecnie przewidywane jest obni¿enie tempa
wzrostu PKB w 2009 r. do poziomu 0,2%, choæ
w roku 2008 planowano, jak mówiliœmy, 4,8%.
Tak znacz¹ce obni¿enie tempa wzrostu gospodar-
czego jest zwi¹zane z oczekiwanym g³êbokim os-
³abieniem aktywnoœci inwestycyjnej sektora pry-
watnego oraz spadkiem eksportu. Wzrost gospo-
darczy jest podtrzymywany przez konsumpcjê
sektora prywatnego, inwestycje publiczne oraz
poprawê salda wymiany handlowej z zagranic¹
w wyniku wolniejszego spadku dynamiki ekspor-
tu ni¿ importu.

Skala za³amania aktywnoœci w gospodarce
œwiatowej i zwi¹zane z tym pogorszenie sytuacji
bie¿¹cej oraz perspektyw dla polskiej gospodarki
negatywnie wp³ywaj¹ na sytuacjê bud¿etu pañ-
stwa. Prognozowany ubytek dochodów w 2009 r.
w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie
bud¿etowej na rok 2009 wyniesie 30 miliardów
123 milionów 600 tysiêcy z³. Najwiêksze ró¿nice
w przewidywanym poziomie dochodów w 2009 r.
w stosunku do ustawy bud¿etowej na rok bie¿¹cy,
któr¹ przyjêliœmy w grudniu ubieg³ego roku, do-
tycz¹ podatków VAT oraz CIT. Nieco mniejsze ró¿-
nice spodziewane s¹, jeœli chodzi o podatek PIT
oraz podatek akcyzowy. Wobec pogarszaj¹cej siê
sytuacji makroekonomicznej, negatywnie wp³y-
waj¹cej na stan bud¿etu, niezbêdna jest redukcja
wydatków planowanych na rok 2009. Przewidzia-
ny ju¿ w styczniu bie¿¹cego roku scenariusz za-
pasowy, zak³adaj¹cy mo¿liwoœæ os³abienia tempa
wzrostu gospodarczego w roku bie¿¹cym do 1,7%,
i towarzysz¹ce mu decyzje o ograniczeniu wydat-
ków bud¿etu pañstwa okaza³y siê niewystarcza-
j¹ce wobec skali faktycznego spowolnienia gospo-
darczego.

£¹czna kwota postulowanych przez rz¹d ogra-
niczeñ wydatków w stosunku do ustawy bud¿eto-
wej na rok 2009 wynosi 21 miliardów 123 milio-
nów 600 tysiêcy z³ – s¹ to wielkoœci przedstawione
w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy bud¿eto-
wej – w tym 10 miliardów 585 milionów 400 tysiê-
cy z³ znajduje siê w rezerwach celowych. Kwota
9,7 miliarda z³, znajduj¹ca siê w ramach tych
ograniczeñ, zwi¹zana jest z przeniesieniem obo-
wi¹zku sfinansowania wydatków na infrastruk-
turê drogow¹ z bud¿etu pañstwa na Krajowy Fun-
dusz Drogowy. Pomimo tak znacz¹cej skali re-
dukcji wydatków bud¿etu pañstwa w 2009 r.,
przewidywany ubytek dochodów powoduje, ¿e
konieczne jest zwiêkszenie planowanego na
rok 2009, rok bie¿¹cy, deficytu bud¿etowego pañ-
stwa z 18 miliardów 186 milionów 300 tysiêcy z³
do 27 miliardów 186 milionów 300 tysiêcy z³.
Warto te¿ nadmieniæ, ¿e kwota przewidywanego
jeszcze i uchwalonego w ustawie bud¿etowej na
rok bie¿¹cy, 2009, deficytu bud¿etowego oczywi-
œcie nie zosta³a wykorzystana w stu procentach.

Nowelizacja ustawy bud¿etowej na rok 2009
odbywa siê w czasie, gdy trwa ogólnoœwiatowa re-
cesja. Efekty s³abniêcia gospodarki œwiatowej,
a szczególnie g³ównych partnerów handlowych,
s¹ coraz bardziej odczuwalne w naszym kraju.
Jak ju¿ wczeœniej powiedzia³em, najwiêksze ogra-
niczenia dochodów bud¿etu pañstwa bêd¹ doty-
czy³y podatków, a wiêc podatku VAT, zgodnie
z szacunkami przygotowanymi przez Minister-
stwo Finansów, prawodpodobnie o 7,2% i podat-
ku CIT – o 10,6%.

Nowelizacja w takim kszta³cie, z takimi za³o¿e-
niami, o których tutaj wspomnia³em i które omó-
wi³em, zosta³a skierowana do Sejmu w dniu 7 lip-
ca bie¿¹cego roku. Sejm uchwali³ ustawê w dniu
17 lipca, wprowadzaj¹c tylko niewielkie zmiany
niewp³ywaj¹ce na konstrukcjê nowelizacji,
a przyczyniaj¹ce siê do lepszego wykorzystania
œrodków publicznych. W efekcie nast¹pi³o ograni-
czenie wydatków o 21 miliardów 123 miliony z³.
Niektóre instytucje, których bud¿ety s¹ w³¹czane
do bud¿etu pañstwa, same zg³osi³y ograniczenia
wydatków. Te zmniejszenia to kwota oko³o 28 mi-
lionów z³. Samoograniczeñ dokona³y: Kancelaria
Prezydenta, Kancelarie Sejmu i Senatu, Najwy¿-
sza Izba Kontroli. Oczywiœcie dokonano te¿ istot-
nych ograniczeñ w ministerstwach oraz w rezer-
wach celowych. Te ograniczenia ³¹cznie wynios³y
10 miliardów 585 milionów z³, z czego prawie
6,9 miliardów z³ to ograniczenie rezerwy ósmej,
przeznaczonej na finansowanie programów unij-
nych. Zmniejszenie tej rezerwy wynika przede
wszystkim ze zmiany systemu finansowania
dróg. Nad ustaw¹, która dotyczy programu mo-
dernizacji budowy dróg, dyskutowaliœmy na po-
siedzeniach komisji, bêdzie ona rozpatrywana
tak¿e w dzisiaj. O tê kwotê, która do tej pory znaj-
dowa³a siê w bud¿ecie, zmniejszymy jego docho-
dy, a finansowanie budowy dróg i autostrad
w tym roku i w latach nastêpnych bêdzie realizo-
wane w ca³oœci z Krajowego Funduszu Drogowe-
go. Na finansowanie tych wydatków bêd¹ za-
ci¹gane kredyty w miêdzynarodowych instytu-
cjach finansowych, przede wszystkim w Euro-
pejskim Banku Inwestycyjnym, emitowane bêd¹
te¿ obligacje. W ramach ograniczania wydatków
zlikwidowano te¿ rezerwê solidarnoœci spo³ecz-
nej – by³a to rezerwa w wysokoœci 1 miliarda
140 milionów z³. Z rezerwy tej wykorzystano do
tej pory jedynie 1 milion z³ na pomoc dla osób po-
szkodowanych po po¿arze domu socjalnego
w Kamieniu Pomorskim. Zniesienie tej rezerwy
pozwoli³o przeznaczyæ kwotê 800 milionów z³ na
wydatki wojewodów zwi¹zane ze œwiadczeniami
rodzinnymi i pomoc¹ spo³eczn¹ oraz w mniej-
szym stopniu, ni¿ przewidywano, ograniczyæ
program stypendialny, a tak¿e podwy¿szyæ kwo-
tê rezerwy ogólnej, która w trakcie pierwszego
pó³rocza zosta³a wykorzystana w znacz¹cym
stopniu.
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Zmiany, których dokonano w komisjach sej-
mowych, których dokonano podczas debaty w Se-
jmie, to s¹ zmiany, jak powiedzia³em ju¿ wczeœ-
niej, niedu¿e, dotycz¹ce kilku czêœci bud¿etu.

A wiêc na przyk³ad w czêœci 70 „Komisja Nadzo-
ru Finansowego” zwiêkszono dochody o kwotê
250 tysiêcy z³. Ta kwota jest przeznaczona na
zwiêkszenie wydatków komisji w celu utworzenia
rezerwy na sfinansowanie zadañ zwi¹zanych
z now¹ ustaw¹, nad któr¹ w tej chwili pracuje
Sejm, ustaw¹ o nadzorze nad spó³dzielczymi ka-
sami oszczêdnoœciowo-kredytowymi. Je¿eli ta
ustawa wejdzie w ¿ycie, to Komisja Nadzoru Fi-
nansowego bêdzie zobligowana do utworzenia ze-
spo³u, który bêdzie zajmowa³ siê nadzorem nad
zadaniami spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-
-kredytowych.

Jeœli chodzi o Naczelny S¹d Administracyjny –
jest to czêœæ 05 – to zmniejszono wydatki bie¿¹ce
o kwotê 1 miliona 200 tysiêcy z³, przeznaczaj¹c tê
kwotê na zadania zwi¹zane z funkcjonowaniem
archiwów pañstwowych. Archiwa pañstwowe
znalaz³y siê w ostatnim czasie w bardzo trudnej
sytuacji finansowej, dlatego Sejm podj¹³ tê decyz-
jê, zreszt¹ zainspirowan¹ przez senatorów, i z tego
bardzo siê cieszymy.

W czêœci 19 „Bud¿et, finanse publiczne i insty-
tucje finansowe” dokonano zmian w za³¹czniku
nr 12 „Zatrudnienie i wynagrodzenia w pañstwo-
wych jednostkach bud¿etowych”. To s¹ zmiany,
które wynikaj¹ z realizacji programu „e-C³o”
wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”.

W czêœci 81 „Rezerwy ogólne” zmniejszono wy-
datki o kwotê 21 milionów 600 tysiêcy z³ i kwotê tê
przeznaczono na zwiêkszenie wydatków bie-
¿¹cych w czêœci 83 „Rezerwy celowe” poz. 6 „Kre-
dyt na program poakcesyjnego wsparcia obsza-
rów wiejskich”.

Wprowadzono tak¿e poprawki zmieniaj¹ce we-
wnêtrzn¹ strukturê wydatków w bud¿etach nie-
których wojewodów. To by³ efekt wniosków, które
do ministra finansów, a póŸniej do Sejmu, kiero-
wali wojewodowie. Te zmiany s¹ niewielkie, po-
rz¹dkuj¹ one bud¿ety wojewodów. Na przyk³ad
zmiany w bud¿ecie wojewody podlaskiego doty-
cz¹ rozdzia³u 01008 „Melioracje wodne”, spraw
zwi¹zanych ze œwiadczeniami rodzinnymi, za-
si³kami, pomoc¹ w naturze, ochron¹ zabytków
itd. Ale to s¹ korekty wewnêtrzne, które nie po-
woduj¹ istotnych zmian w bud¿ecie. Podobne
zmiany dotyczy³y bud¿etów wojewodów ³ódzkie-
go, wielkopolskiego, lubelskiego i mazowieckie-
go. I to by³yby te g³ówne zmiany w bud¿etach wo-
jewodów.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Uchwalona ustawa o zmianie ustawy bud¿etowej

na rok 2009 skierowana zosta³a w dniu 21 lipca
bie¿¹cego roku do trzynastu komisji senackich,
zgodnie z zakresem ich kompetencji. Komisje
w dniach 22–23 lipca odby³y posiedzenia i przeka-
za³y opinie o ustawie do Komisji Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych.

Przy okazji wspomnê, ¿e nowo powo³ane komi-
sje senackie, czyli Komisja Œrodowiska oraz Ko-
misja Bud¿etu i Finansów Publicznych, mog³y
w ramach swoich kompetencji pracowaæ nad no-
welizacj¹ ustawy bud¿etowej. Przyczyni³o siê to
niew¹tpliwie do lepszego roz³o¿enia ciê¿aru pracy
nad ustaw¹.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych wy-
pracowa³a swoje stanowisko na posiedzeniach
w dniach 23 i 24 lipca.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych roz-
patrzy³a bardzo wnikliwie te czêœci bud¿etu, które
dotycz¹ finansów pañstwa, a wiêc czêœci, które
mieszcz¹ siê w przedmiotowym zakresie dzia³ania
naszej komisji. Chodzi o czêœæ 77 „Podatki i inne
wp³ywy na rzecz bud¿etu pañstwa”, czêœæ „Rezer-
wa ogólna”w za³¹czniku nr 2, za³¹czniki nr 1 i 2
oraz czêœci bud¿etowe: 07 „Najwy¿sza Izba Kon-
troli”, 19 „Bud¿et, finanse publiczne i instytucje
finansowe”, „G³ówny Urz¹d Statystyczny”, „Komi-
sja Nadzoru Finansowego”, „Obs³uga zad³u¿enia
zagranicznego”, „Obs³uga d³ugu krajowego”,
„Przychody i rozchody bud¿etu pañstwa na rok
2009”, „Rezerwy celowe”, „Zak³ady bud¿etowe”,
„Wykaz inwestycji wieloletnich w 2009 r.”, „Za-
trudnienie i wynagrodzenia w pañstwowych je-
dnostkach bud¿etowych w 2009 r.”, za³¹cznik
„Projekt bud¿etu pañstwa na 2009 r. Programy
wieloletnie w uk³adzie zadaniowym”.

Komisja dnia 24 lipca bie¿¹cego roku zapozna-
³a siê z opiniami pozosta³ych komisji senackich.
W zwi¹zku z tym, ¿e komisje senackie nie zapro-
ponowa³y poprawek do ustawy oraz ¿e na posie-
dzeniu nie zg³oszono wniosków o wprowadzenie
poprawek podda³em pod g³osowanie wniosek
o przyjêcie ustawy bez poprawek. Taki wniosek
zosta³ zaakceptowany przez wiêkszoœæ komisji: 4
g³osy za, 3 przeciw, nikt nie wstrzyma³ siê od g³o-
su.

Podczas prac nad nowelizacj¹ ustawy bud¿eto-
wej komisje zwróci³y uwagê na szereg problemów
œciœle zwi¹zanych z bud¿etem pañstwa.

Komisja Obrony Narodowej odwo³a³a siê
w przedstawionej opinii do swojego stanowiska
z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie finansowania
wydatków obronnych w roku 2009 oraz dzia³añ
wspieraj¹cych funkcjonowanie i rozwój polskiego
przemys³u zbrojeniowego. Komisja z ogromn¹
uwag¹ rozpozna³a wtedy sytuacjê polskich przed-
siêbiorstw przemys³u zbrojeniowego i stwierdzi³a,
¿e ograniczenia w finansowaniu wydatków obron-
nych stwarzaj¹ zagro¿enie dla funkcjonowania
ca³ej bran¿y. Opiniuj¹c nowelizacjê bud¿etu pañ-
stwa na rok 2009, komisja stwierdzi³a, ¿e trudno
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jest pomin¹æ skutki niedofinansowania bud¿etu
obronnego w roku 2008, które dotknê³o przede
wszystkim zaplecze gospodarczoobronne. Istotna
bowiem czêœæ zobowi¹zañ Ministerstwa Obrony
Narodowej z roku 2008 zosta³a zrealizowana ko-
sztem bud¿etu na 2009 r. Komisja Obrony Naro-
dowej, realizuj¹c swoje regulaminowe uprawnie-
nia dotycz¹ce bud¿etu Ministerstwa Obrony Na-
rodowej, wnosi o utrzymanie wskaŸnika wydat-
ków obronnych na poziomie 1,95% PKB i apeluje
o wykonanie bud¿etu resortu obrony narodowej
na 2009 r. w wersji przyjêtej w wyniku tej noweli-
zacji przez Sejm w dniu 17 lipca 2009 r.

Komisja Gospodarki Narodowej po wnikliwej
analizie w³aœciwych czêœci ustawy nowelizuj¹cej
bud¿et planuje zorganizowanie kilku posiedzeñ
tematycznych zwi¹zanych z funkcjonowaniem
ró¿nych bran¿ i sektorów gospodarczych, do-
strzegaj¹c zagro¿enia, jakie mog¹ pojawiæ siê
w zwi¹zku z problemami kryzysowymi w gospo-
darce œwiatowej.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej w swojej
opinii pozytywnie opiniuje wiêkszoœæ zmian usta-
wy. Negatywnie ocenia zmiany w czêœciach:
31 „Praca”, 85 „Bud¿ety wojewodów ogó³em” dzia-
³y „Pomoc spo³eczna” i „Pozosta³e zadania w za-
kresie pomocy spo³ecznej”, 83 „Rezerwy celowe”
poz. 6, 28 i 40 oraz w programach wieloletnich
w za³¹czniku nr 13 mieszcz¹cych siê w zadaniu
„Poprawa bezpieczeñstwa i warunków pracy”. Ko-
misja nie wnios³a jednak ¿adnych poprawek, co
wiêcej, zauwa¿y³a, ¿e niektóre zadania z zakresu
spraw socjalnych, spo³ecznych s¹ realizowane
w du¿o wy¿szym stopniu i zakresie, ni¿ by³o to
przewidywane do tej pory.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Dziêkujê za uwagê i w imieniu Komisji Bud¿etu
i Finansów Publicznych proszê Wysoki Senat
o przyjêcie ustawy o zmianie ustawy bud¿etowej
na rok 2009 zgodnie z wnioskiem Komisji Bud¿e-
tu i Finansów Publicznych, a wiêc o przyjêcie
ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Pan marsza³ek Romaszewski, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Ja chcia³bym siê zorientowaæ, jak… Bo czêœæ
naszego d³ugu publicznego w zasadzie zosta³a de

facto od³o¿ona. To dotyczy zarówno pieniêdzy eu-
ropejskich, w przypadku których zaliczki zosta³y
w³¹czone do dochodów, to dotyczy równie¿ auto-
strad, bo te 9 miliardów z³ trzeba bêdzie sk¹dœ
wzi¹æ, tyle ¿e tym razem to nie bud¿et bêdzie to ro-
bi³, tylko Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad.

Jest wiec pytanie: jak w tym momencie deficyt
bud¿etowy wygl¹da wed³ug standardów ESA 95?
Ile nam tego policz¹ w Unii Europejskiej?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Moment. Jeszcze dwóch senatorów i bêdzie
pan senator odpowiada³.

Pan senator Ortyl, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, ¿eby dokonaæ ciêæ bu-

d¿etowych, trzeba oczywiœcie siê opieraæ na za³o-
¿eniach czy pewnym programie tych ciêæ bud¿e-
towych. Ja bym prosi³ pana przewodnicz¹cego,
aby przybli¿y³… Bo z tego sprawozdania wynika-
³o, ¿e tylko te 10% by³o takim has³em przewo-
dnim. Ja bym siê dopatrywa³ pewnej przypadko-
woœci w tych ciêciach. Prosi³bym wiêc, ¿eby wyar-
tyku³owaæ priorytety, które mog³y byæ przybli¿one
na posiedzeniu komisji, któremu pan senator
przewodniczy³.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, w swoim wyst¹pieniu u¿y³ pan

stwierdzenia, które znalaz³em równie¿ w uzasa-
dnieniu do nowelizacji bud¿etu. Chodzi mi miano-
wicie o likwidacjê „Rezerwy solidarnoœci spo³ecz-
nej”. Stwierdzi³ pan, ¿e pozwoli³o to na pozostawie-
nie w bud¿etach wojewodów œrodków na pomoc
spo³eczn¹ w wysokoœci 800 milionów z³. Ja nie bar-
dzo to rozumiem, bo to by sugerowa³o, ¿e te œrodki
w bud¿etach wojewodów zosta³y jakby zwiêkszo-
ne. Przecie¿ mamy tak¹ sytuacjê, ¿e 862 miliony z³
przeznaczone na tê pomoc w bud¿etach wojewo-
dów zosta³y zabrane. Nie rozumiem tego stwier-
dzenia i bardzo bym prosi³ o wyjaœnienie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze Sprawozdawco.
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Senator Kazimierz Kleina:

Jeœli chodzi o to, w jaki sposób liczony bêdzie
deficyt bud¿etowy, w jaki sposób zostanie to po-
traktowane przez Uniê Europejsk¹ i przez Euro-
pejski Bank Centralny w kontekœcie standardów
europejskich, to myœlê, ¿e pani minister precyzyj-
niej odpowie. Oczywiœcie zwiêkszenie deficytu
wynika³o z doœæ trudnej sytuacji gospodarczej,
w jakiej znaleŸliœmy siê w tym okresie. Jak wiemy,
rz¹d przecie¿ ca³y czas stara³ siê utrzymaæ deficyt
bud¿etowy na mo¿liwie niskim poziomie. Okaza³o
siê to niestety niemo¿liwe i w zwi¹zku z tym mamy
to zwiêkszenie o prawie 10 miliardów z³ wynika-
j¹ce z trudnej sytuacji, kiedy trzeba jednak utrzy-
maæ wydatki na poziomie, który nie zagra¿a³by
normalnemu funkcjonowaniu wielu instytucji
pañstwowych, ale tak¿e nie zagra¿a³by obszarom
spraw zwi¹zanych z ¿yciem spo³ecznym, a wiêc
chodzi te¿ o wydatki spo³eczne.

Pad³o pytanie o ciêcia, wiêc chcê poinformowaæ
pana senatora i ca³¹ Wysok¹ Izbê, ¿e ciêcia, jakie
zosta³y dokonane w wydatkach poszczególnych
dysponentów œrodków bud¿etowych, s¹ ciêciami,
powiedzia³bym, doœæ solidarnymi, to znaczy, w
stosunku do ka¿dego z tych podmiotów, w zwi¹z-
ku z którymi mo¿na by³o dokonaæ zmian, dokona-
no ich. W niektórych czêœciach, tam, gdzie one s¹
w³¹czane w praktyce do bud¿etu pañstwa, jak
Kancelaria Sejmu, Najwy¿sza Izba Kontroli itd.,
decyzje podejmowa³y te instytucje i one same zde-
cydowa³y, ¿e samoograniczaj¹ siê w wydatkach.
I na przyk³ad na posiedzeniu Komisji Bud¿etu
i Finansów Publicznych prezes Najwy¿szej Izby
Kontroli powiedzia³, ¿e oni obcinaj¹ swoje wydatki
o kwotê, o jak¹ œrodki zosta³y zmniejszone, to jest
mniej wiêcej o 4 miliony 500 tysiêcy z³. Powie-
dzia³, ¿e robi¹ to, mimo i¿ te pieni¹dze s¹ im bar-
dzo potrzebne – maj¹ uruchomionych kilka pro-
gramów racjonalizuj¹cych funkcjonowanie Naj-
wy¿szej Izby Kontroli, jak na przyk³ad inwestycje
w systemy informatyczne – bo chc¹ pokazaæ in-
nym instytucjom, ¿e je¿eli jest trudna sytuacja, to
rzeczywiœcie mo¿na dokonywaæ zmian œwiad-
cz¹cych o racjonalizowaniu i oszczêdzaniu.
I w zwi¹zku z tym prezes zasugerowa³, ¿e podczas
kontroli, które Najwy¿sza Izba Kontroli bêdzie
przeprowadza³a w poszczególnych instytucjach
pañstwowych, rz¹dowych i innych, bêdzie spraw-
dza³, czy rzeczywiœcie te jednostki czuj¹, tak po-
wiedzmy, ¿e sytuacja jest trudna, ¿e trzeba osz-
czêdzaæ i racjonalnie wydatkowaæ pieni¹dze.
I mówi³, ¿e trzeba zacz¹æ od siebie i pokazaæ, i¿
mo¿na to robiæ tak¿e u siebie.

Ja mogê ewentualnie przedstawiæ tutaj tak¿e te
zmiany, które nast¹pi³y w poszczególnych czê-
œciach bud¿etu. W niektórych instytucjach te
zmiany s¹ niewielkie jak na skalê bud¿etu pañ-
stwa, ale zawsze s¹ to kwoty w wysokoœci milionów
czy co najmniej tysiêcy z³, na przyk³ad… Ale s¹ te¿

instytucje, w których nie dokonano zmniejszenia
wydatków, na przyk³ad Instytut Pamiêci Narodo-
wej. Równie¿ w obronie narodowej tych zmian
praktycznie nie by³o. A wiêc w tych bardzo wra¿li-
wych sektorach zmian nie ma. Na przyk³ad w Kan-
celarii Prezydenta kwota zmniejszenia wydatków
wynosi 4 miliony 500 tysiêcy z³, w Kancelarii Se-
jmu – 9 milionów 600 tysiêcy z³, Senatu – 1 mi-
lion z³, w Naczelnym S¹dzie Administracyjnym –
4 miliony 800 tysiêcy z³, w Najwy¿szej Izbie Kontro-
li, tak jak wspomnia³em, 4 miliony 500 tysiêcy z³.
w s¹dach powszechnych jako ca³oœci – 344 milio-
ny z³, w budownictwie, gospodarce przestrzennej
i mieszkaniowej – 102 miliony z³, bud¿et, finanse
publiczne, instytucje finansowe – 195 milionów z³,
gospodarka – 58 milionów, w kulturze i ochronie
dziedzictwa narodowego – a¿ 203 miliony z³, ale to
nie oznacza, ¿e tutaj nast¹pi¹ ciêcia…

(Senator W³adys³aw Ortyl: Panie Senatorze,
pytanie by³o o priorytety, a nie o cyfry. Naprawdê,
proszê odpowiadaæ na pytania.)

To s¹ tak¿e priorytety zwi¹zane z tymi zmiana-
mi, które wynikaj¹… To s¹ cyfry, ale…

(Senator Czes³aw Ryszka: …pojedynczo na py-
tania, nie zbiorowo. Panie Marsza³ku…)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Ja prowa-
dzê…)

Ja udzielam takiej odpowiedzi na to pytanie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
To ja prowadzê posiedzenie, proszê pañstwa.
Pan senator…
(G³os z sali: Zaj¹c.)
(Senator Kazimierz Kleina: Jeszcze tutaj by³a

kwestia…)
Jeszcze pan senator Ortyl.
(Senator W³adys³aw Dajczak: Panie Mar-

sza³ku, ja jeszcze nie otrzyma³em odpowiedzi.)
A, pan nie otrzyma³.
OdpowiedŸ na pytanie pana senatora Dajcza-

ka, proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
To dotyczy rezerwy solidarnoœci spo³ecznej,

któr¹ myœmy wprowadzali do bud¿etu na
rok 2009. I zgodnie ze stanowiskiem rz¹du, pod-
trzymanym tak¿e w Sejmie, likwidacja tej rezerwy
doprowadzi do tego, ¿e kwoty przeznaczane na
opiekê spo³eczn¹ – one znajd¹ siê w bud¿etach
wojewodów – przeznaczone zostan¹ g³ównie w³aœ-
nie na programy zwi¹zane z opiek¹ spo³eczn¹.
Dziêki temu nie trzeba zmniejszaæ tych wydatków
w bud¿etach wojewodów i mo¿na bardziej efekty-
wnie i racjonalnie nimi zarz¹dzaæ, bo nie bêdzie
potrzebna na przyk³ad decyzja Rady Ministrów,
¿eby uruchamiaæ tak¹ rezerwê, a uruchomiæ j¹
mo¿na praktycznie dopiero wówczas, gdy jest na
tyle istotny wzrost dochodu bud¿etu pañstwa.
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A wiêc ja myœlê… Podobnie zreszt¹ ta rezerwa
w tym zakresie zosta³a przeznaczona na utrzyma-
nie na mniej wiêcej dotychczasowym poziomie
funduszu stypendialnego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Zaj¹c, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Przewodnicz¹cy, w przyjêtej przez Sejm

ustawie, któr¹ omawiamy w tej chwili, okreœlone
s¹ w nowym wymiarze, w nowej formie: poziom
wydatków, poziom dochodów, poziom deficytu.
I to pan przedstawia³. Oczywiœcie dotyczy to zw³a-
szcza znacznych ograniczeñ w wydatkach odnoœ-
nie do spraw spo³ecznych, infrastruktury, bezpie-
czeñstwa, zdrowia, edukacji, rolnictwa, kultury,
sportu, rekreacji. I pan tutaj mówi³ o okreœlonych
kwotach, jak to bêdzie wygl¹da³o w nowelizowa-
nej ustawie. A ja chcia³bym wróciæ do wydarzeñ
z lutego bie¿¹cego roku. Czy komisja zajmowa³a
siê tymi sprawami, kiedy to niezale¿nie od ograni-
czeñ, o których dzisiaj mówimy, rz¹d przyj¹³ pro-
gram oszczêdnoœciowy na kwotê 19 miliardów
700 milionów z³ – to jest ogromna kwota. Dotyczy-
³o to miêdzy innymi spraw zwi¹zanych z wydatka-
mi infrastrukturalnymi, na administracjê, z wy-
datkami dotycz¹cymi poszczególnych resortów.
Wspomina³ pan, ¿e w obecnym rozwi¹zaniu, w tej
ustawie, nie ma znacz¹cych ciêæ czy ograniczeñ
w resorcie obrony narodowej. Zgoda. Ale w tych o-
szczêdnoœciach, o jakich mówiê, by³a kwota blis-
ko 2 miliardów z³, które s¹ zablokowane i z któ-
rych ministerstwo nie mo¿e skorzystaæ.

Jak wiêc ocenia siê realnoœæ czy mo¿liwoœæ
skorzystania ze œrodków objêtych tym planem o-
szczêdnoœciowym w sytuacji, kiedy nie jest to ob-
jête ustaw¹ zmieniaj¹c¹ bud¿et? Czy to nie jest
kolejna kwota, która w rzeczywistoœci doprowa-
dza do tego, ¿e mówimy o ograniczeniu wydatków
nie w takim wymiarze, jak to pan przedstawia i jak
to wynika z ustawy zmieniaj¹cej, ale ¿e musimy
do niego doliczyæ jeszcze te ogromne sumy wczeœ-
niej ustalone jako tak zwane oszczêdnoœci?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, t³umaczy³ pan, ¿e likwidacja

rezerwy solidarnoœci spo³ecznej wynika z tego, ¿e

wykorzystano tylko 1 milion z³ z 1 miliarda z³.
Otó¿ fakt, ¿e ma³o wykorzystano, nie jest argu-
mentem za tym, ¿eby tê rezerwê likwidowaæ, sko-
ro na przyk³ad ponad 1 miliard z³ to koszty
likwidacji szkód po tegorocznej powodzi. I by³aby
to w³aœnie okazja, ¿eby z tej rezerwy skorzystaæ
i pomóc ludziom, którzy teraz czekaj¹ na pie-
ni¹dze. Jeszcze w wielu miejscowoœciach nie
otrzymano tej pomocy, tak ¿e ta rezerwa mog³aby
pos³u¿yæ w³aœnie na ten cel.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mam dwa pytania.
Proszê podaæ, bo to umknê³o mojej uwadze, ja-

kie oszczêdnoœci zaproponowa³y na przyk³ad
kancelarie premiera i prezydenta. Jak pan mówi³,
NIK podawa³ wysokoœæ w³asnych oszczêdnoœci.

I pytanie drugie, ono wi¹¿e siê z pytaniem moje-
go przedmówcy: czy zmniejszenie tej rezerwy
w ramach oszczêdnoœci ma wp³yw na bie¿¹c¹
dzia³alnoœæ? Dziêkujê bardzo.

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

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo! Pytanie pana

senatora Zaj¹ca dotyczy w praktyce dwóch kwe-
stii: pierwsza, czy te oszczêdnoœci, jakie zapropo-
nowa³ rz¹d na prze³omie stycznia i lutego, ta kwo-
ta, a by³o to 19 miliardów z³, jest, ¿e tak powiem,
w ca³oœci skonsumowana t¹ zmian¹ w ustawie
bud¿etowej. A wiêc tak: te oszczêdnoœci, jakie by-
³y, mo¿e nie w ca³oœci, ale generalnie ta kwota, zo-
sta³y wpisane i, ¿e tak powiem, przek³adaj¹ siê na
zmiany w poszczególnych czêœciach bud¿etu pañ-
stwa. W zwi¹zku z tym, jak pan senator zauwa¿y³,
a ja te¿ o tym wspomnia³em, na przyk³ad w obro-
nie narodowej nie ma ¿adnych zmian. I bud¿et ob-
rony narodowej jest realizowany tak, jak to tutaj
mamy, zgodnie z programem, z planem rz¹du
w tej materii. Oczywiœcie za wykonanie bud¿etu
w czêœci „Obrona narodowa” odpowiedzialny jest
minister obrony narodowej.

Panowie senatorowie z Komisji Obrony Naro-
dowej, a osobiœcie pan przewodnicz¹cy, w swojej
informacji skierowanej do Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych nie zwrócili uwagi na ten
problem, tylko na te zagro¿enia ogólne, które ja
tutaj wyartyku³owa³em. Taki jest w tej sprawie
g³os Komisji Obrony Narodowej, Komisja Bud¿e-
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tu i Finansów Publicznych nie mo¿e wiêc wy-
st¹piæ w swoim sprawozdaniu ponad to, co otrzy-
maliœmy od pana przewodnicz¹cego i co by³o
przedmiotem naszej pracy w komisji bud¿etu. Je-
œli wiêc chodzi o sprawy obrony narodowej, to ja-
ko sprawozdawca Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych mogê przekazaæ tylko tak¹ informa-
cjê, jak¹ otrzyma³em od senatora przewodni-
cz¹cego Komisji Obrony Narodowej. I prawie w ca-
³oœci stanowisko waszej komisji tutaj przedstawi-
³em. Tak ¿e to, co jest tu przedmiotem naszej ana-
lizy, a wiêc bud¿et obrony narodowej, jest w takiej
wersji, jaka zosta³a nam przedstawiona.

Rezerwa celowa: rezerwa solidarnoœci spo³ecz-
nej. Na problem likwidacji rezerwy solidarnoœci
spo³ecznej ¿adna z komisji w swoim sprawozdaniu
nie zwróci³a uwagi w stopniu wiêkszym, ni¿ ja to
przedstawi³em. Zgodnie z informacj¹, jak¹ otrzy-
maliœmy od ministra finansów, który reprezentowa³
rz¹d w sprawie ustawy o finansach publicznych,
minister uzna³, ¿e w sytuacji, jaka jest w tej chwili,
zarz¹dzanie œrodkami przeznaczonymi na roz-
wi¹zywanieproblemówspo³ecznychbêdziebardziej
efektywne, bardziej racjonalne, je¿eli ta rezerwa zo-
stanie zlikwidowana. To jednak nie oznacza, ¿e te
pieni¹dze zagin¹. Jak wczeœniej powiedzia³em, pie-
ni¹dze przeznaczone na sprawy spo³eczne, sprawy
socjalne, sprawy zwi¹zane z bezrobociem, s¹ za-
warte po czêœci w bud¿etach wojewodów, w bud¿e-
tach ministrów i w innych bud¿etach.

Senator Jurcewicz… Wspomnia³em o oszczê-
dnoœciach, które zaproponowa³y poszczególne
kancelarie. To s¹ oszczêdnoœci spore jak na mo¿li-
woœci tych kancelarii, na przyk³ad w wypadku
Kancelarii Prezydenta jest to 4,5 miliona, Kance-
larii Sejmu – prawie 10 milionów, Kancelarii Se-
natu – 1 milion 38 tysiêcy z³ itd. Oczywiœcie to nie
s¹ kwoty wielkie w stosunku do ca³ego zmniejsze-
nia, jakiego w bud¿ecie pañstwa dokonujemy,
czyli w stosunku do tych 21 miliardów 123 milio-
nów 551 tysiêcy z³, ale s¹ istotne, a ponadto poka-
zuj¹ to, na co zwracano uwagê podczas sprawo-
zdañ poszczególnych komisji dla Komisji Bud¿etu
i Finansów Publicznych, to jest ¿e centralne orga-
ny w³adzy i administracji pañstwa te¿ nak³adaj¹
na siebie obowi¹zki oszczêdnoœciowe.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Zaj¹c.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Senatorze, Panie Przewodnicz¹cy! Nie

wprowadzajmy Wysokiej Izby w b³¹d, nie mówmy,
¿e oszczêdnoœci, o których tu rozmawiamy, doty-
cz¹ kwoty 19,7 miliarda z³ – kwoty z prze³omu lu-

tego i marca – i s¹ uwzglêdnione w nowelizowa-
nym bud¿ecie. Komisja Obrony Narodowej, jako
jedna z wielu komisji, odnosi³a siê do propozycji
zawartych w tej ustawie, nad któr¹ aktualnie pra-
cujemy. A kwoty, o których mówi³em wczeœniej,
s¹ zapisane w bud¿ecie i s¹ nietkniête. Tylko –
moim zdaniem – kwoty te s¹ blokowane i nie mo¿-
na ich w tym momencie uruchomiæ. Dlatego pyta-
³em, jak siê maj¹ te kwoty 19,7 miliarda z³ z lutego
i marca do tych zawartych w zmianie ustawy bu-
d¿etowej, które s¹ zupe³nie inne…

Ale ju¿ o to, po us³yszeniu odpowiedzi pana
przewodnicz¹cego…

(Senator Kazimierz Kleina: Ale mogê to jeszcze
sprostowaæ…)

…dopytam ministra finansów.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
(Senator Kazimierz Kleina: Ale ja jeszcze raz,

Panie Marsza³ku…)
Za chwilê, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Kleina: Chcia³bym… Dob-

rze.)
Nie chcê doprowadzaæ do polemiki w czasie za-

dawania pytañ.
Pan senator Dobrzyñski. Proszê bardzo.
(G³os z sali: Nie ma…)
Pan senator Dobrzyñski chcia³ zabraæ g³os.
(G³os z sali: Nie ma go.)
Nie ma. No, dobrze.
Pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, mam dwa pytania.
Bud¿ety województw zosta³y okrojone w ró¿-

nym stopniu. Czy móg³by pan powiedzieæ na przy-
k³adzie województwa mazowieckiego, które zre-
dukowa³o swój bud¿et o ponad 500 milionów, na
czym polegaj¹ te oszczêdnoœci? W jakich dziedzi-
nach wojewodowie najczêœciej poczyni¹ oszczê-
dnoœci bud¿etowe?

I drugie pytanie. W dziale ochrony zdrowia ma-
my zredukowanie o ponad 8 milionów z³ dotacji
na centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Czy
uwa¿a pan, ¿e w okresie, gdy wszyscy narzekaj¹
na niedobór krwi, takie oszczêdnoœci s¹ wskaza-
ne? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
I pan senator Pupa.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Panie Przewodnicz¹cy, w ostatnim czasie Pod-

karpacie i inne rejony Polski dotknê³a powódŸ.
Chcia³bym zapytaæ pana senatora przewodni-
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cz¹cego, sprawozdawcê, jakie œrodki zabezpie-
czone s¹ na to, aby przeciwdzia³aæ skutkom po-
wodzi. Chcia³bym zauwa¿yæ pewn¹ prawid³o-
woœæ: czêsto œrodki wydawane z bud¿etu pañstwa
na likwidacjê szkód powodziowych s¹ wiêksze od
œrodków, które przeznacza siê na przeciwdzia³a-
nie powodziom. Jednoczeœnie trzeba zwróciæ
uwagê, ¿e przeciwdzia³anie powodziom powinno
siê rozpoczynaæ wczeœniej, a nie wtedy, kiedy po-
wódŸ wystêpuje. W tym równie¿ siê objawia dba-
³oœæ i troska o bud¿et pañstwa. A wiêc pytanie: ja-
kie œrodki s¹ zabezpieczone na to, aby budowaæ
ma³e zbiorniki retencyjne, du¿e zbiorniki reten-
cji? Jak pan to ujmuje, jak pan to widzi?

Drugie pytanie dotyczy œrodków na pobudze-
nie gospodarki. W wielu krajach o mocnych go-
spodarkach obserwuje siê, ¿e bud¿ety tych pañ-
stw s¹ przeznaczane na doinwestowanie dzia³añ
gospodarczych, a wiêc wydaje siê pieni¹dze z bu-
d¿etu pañstwa po to, aby pobudziæ gospodarkê.
Czy u nas równie¿ by³oby mo¿liwe to, ¿e bud¿et
pañstwa zainwestuje w gospodarkê, aby j¹ pobu-
dziæ i w ten sposób przeciwdzia³aæ kryzysowi?

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

Senator Kazimierz Kleina:
Ustosunkowuj¹c siê jeszcze do wypowiedzi pa-

na senator Zaj¹ca w sprawie bud¿etu MON
i ewentualnie innych dysponentów bud¿etów…
Tutaj trzeba z ca³¹ moc¹ powiedzieæ: to, ¿e w bu-
d¿ecie pañstwa w tym roku jest zapisana jakaœ
kwota, nie znaczy, ¿e ta kwota jest wydatkowana
w dowolnym momencie, bo przecie¿ pieni¹dze
wp³ywaj¹ do bud¿etu pañstwa w skali ca³ego ro-
ku, od stycznia do grudnia, za ka¿dym razem w ja-
kiejœ wielkoœci, w jednym miesi¹cu wiêcej, w dru-
gim mniej, a czasami równomiernie. W zwi¹zku
z tym jest spraw¹ oczywist¹, ¿e minister jako dys-
ponent poszczególnych czêœci bud¿etu pañstwa
podejmuje decyzje o uruchomieniu pieniêdzy dla
poszczególnych instytucji w miarê nap³ywu tych
œrodków, które potem otrzymuje. A minister fi-
nansów uruchamia te œrodki w miarê tego, jak
one wp³ywaj¹. Jest wiêc oczywiste, ¿e w danej czê-
œci roku jakaœ du¿a czêœæ œrodków jest blokowa-
na, to znaczy, nie s¹ one wydatkowane, bo póki
podatnik nie zap³aci pieniêdzy, to tych pieniêdzy
w bud¿ecie pañstwa nie ma, a wiêc nie mo¿na za
nie nic kupiæ. To jest dok³adnie tak samo, jak
w naszych domowych bud¿etach: wydajemy pie-
ni¹dze wtedy, kiedy mamy je w kieszeni lub na
koncie, a nie w innych sytuacjach. Tu, jak mówiê,
sytuacjach jest dok³adnie taka sama. I w zwi¹zku

z tym jest mo¿liwe, ¿e w bud¿ecie Ministerstwa
Obrony Narodowej s¹ zablokowane kwoty takie
czy inne, 2 miliardy z³ czy jakaœ inna kwota, na in-
westycje lub na inne cele. One s¹ stopniowo uru-
chamiane w miarê mo¿liwoœci pañstwa. Tak na
przyk³ad by³o ostatnio, gdy Stocznia Marynarki
Wojennej otrzymywa³a zap³atê za wykonane
wczeœniej prace.

No, jak powiedzia³em, to jest sprawa szczegó³o-
wa i prawdopodobnie minister w tej sprawie bê-
dzie móg³ precyzyjniej siê wypowiedzieæ.

Jeszcze raz chcê powiedzieæ, ¿e zwracaliœmy
uwagê w trakcie prac w Komisji Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych na to, ¿e oszczêdnoœci, które by³y
zaproponowane przez rz¹d na pocz¹tku roku zo-
sta³y – choæ nie w ca³oœci, ale z pewnymi zmianami,
bo wiadomo, ¿e w ci¹gu roku sytuacja jest dynami-
czny – skonsumowane w tej ustawie. Tak jest, choæ
¿adna z komisji nie zwróci³a na to uwagi. Je¿eli s¹
tutaj jakieœ niuanse, to oczywista sprawa, ¿e pani
minister finansów bêdzie mog³a to wyjaœniæ bar-
dziej precyzyjnie, bo jest dysponentem œrodków
bud¿etowych. To jest jedna kwestia.

Wydatki w bud¿ecie wojewody… Zaraz panu
senatorowi odpowiem, nawet mia³em to w swoim
sprawozdaniu, ale nie odczyta³em precyzyjnie, ja-
kie kwoty by³y w bud¿ecie wojewody mazowiec-
kiego. Tak wiêc… Bud¿et wojewody podlaskiego,
bud¿et wojewody ³ódzkiego… Wojewoda lubel-
ski… O, jest wojewoda mazowiecki. Przesuniêto
kwotê dotacji w wysokoœci 35 milionów z³ poprzez
zmniejszenie w rozdziale 85202 „Domy pomocy
spo³ecznej” o kwotê 5 milionów z³, w rozdziale
85212 dotycz¹cym œwiadczeñ rodzinnych, œwiad-
czeñ z funduszu alimentacyjnego oraz sk³adki na
ubezpieczenia emerytalne o kwotê 5 milionów z³,
w rozdziale „Pozosta³a dzia³alnoœæ” o kwotê 15 mi-
lionów z³, w rozdziale „Krajowe pasa¿erskie prze-
wozy autobusowe” o kwotê 10 milionów z³ z prze-
znaczeniem na zwiêkszenie dotacji w dziale
85156 „Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
œwiadczenia dla osób nieobjêtych obowi¹zkiem
ubezpieczenia zdrowotnego”. Te zmiany nie
wzbudzi³y jakichœ w¹tpliwoœci ze strony senato-
rów komisji bran¿owych, które analizowa³y ten
problem, tak¿e Komisja Bud¿etu i Finansów Pub-
licznych zaakceptowa³a tê czêœæ sprawozdania
bez uwag.

Oczywiœcie ka¿de ograniczenie wydatków,
o którym tu wspomnia³ pan senator, bo ograni-
czenia dotycz¹ nawet wydatków zwi¹zanych
z krwiodawstwem, jest bardzo bolesne. Wiado-
mo, ¿e wolelibyœmy, ¿eby na wszystkie cele,
a szczególnie tak wa¿ne, œrodki by³y zwiêkszane.
Jednak sugestia ze strony ministra zdrowia, póŸ-
niej ministra finansów, by³a taka, twierdzono, ¿e
jest to decyzja racjonalna, w zwi¹zku z tym myœ-
my to akceptowali, przyjmuj¹c raczej do wiado-
moœci, poniewa¿ Komisja Zdrowia tej sprawy nie
podnosi³a.
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Kwestia funduszu przeciwpowodziowego. Ko-
misja Œrodowiska nie zg³asza³a tego problemu,
uznaj¹c, ¿e œrodki przewidziane na walkê z powo-
dzi¹, ale tak¿e na zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowe, nie budz¹ jej w¹tpliwoœci. W zwi¹zku
z tym Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych
nie zajmowa³a siê t¹ spraw¹ bardziej wnikliwie ni¿
Komisja Œrodowiska, któr¹ kieruje pan senator.

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

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze Sprawo-

zdawco! Ciekaw jestem, czy zastanawiano siê nad
tak¹ oto sytuacj¹. W 2008 r. poszczególne s³u¿by
specjalne nie otrzyma³y wszystkich pieniêdzy,
które by³y zagwarantowane w bud¿ecie, wesz³y
zatem w rok 2009 z d³ugiem. W ogóle pomijam
fakt, ¿e jest to doœæ wstydliwa sytuacja, ¿e insty-
tucje pañstwowe s¹ d³u¿nikami. W tej chwili s³u¿-
by specjalne, w tym Policja, zosta³y zobligowane
do dokonania ciêæ bud¿etowych, znacz¹cych ciêæ
bud¿etowych i to w takiej sytuacji – jak siê dowie-
dzia³em niedawno, w tych dniach – w której Poli-
cja nie realizuje nale¿noœci finansowych wzglê-
dem swoich funkcjonariuszy. W czerwcu skoñ-
czy³y siê pieni¹dze, pieni¹dze przewidziane na ca-
³y rok w bud¿ecie na 2009 r. na paliwo do samo-
chodów, tak, w czerwcu skoñczy³y siê pieni¹dze
przewidziane na ca³y 2009 r. Dalsza redukcja
uzasadniana racjonalizacj¹ wydaje siê byæ fikcj¹.

Czy rozwa¿ano tê kwestiê, ¿e zagra¿a to bezpie-
czeñstwu pañstwa, ¿e zagra¿a to nierealizowa-
niem przez te s³u¿by ich obowi¹zków? Na posie-
dzeniu komisji niektóre s³u¿by, w tym Policja,
podkreœla³y to, ¿e musz¹ ograniczyæ dzia³alnoœæ
w sferze operacyjnej. A có¿ to znaczy? To oznacza
ograniczenie dzia³ania w sferze ujawniania prze-
stêpstw, które godz¹ w pañstwo i godz¹ w obywa-
teli. Czy zastanawiano siê nad tym aspektem?
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Najpierw pewne uzupe³nienie w zwi¹zku z od-

powiedzi¹ na pytanie senatora Zdzis³awa Pupy.

Mianowicie chodzi o to, ¿e to jest pewne kurio-
zum, ¿e zabiera siê 39 milionów z³ ze œrodków
przewidzianych na budowê Zbiornika Œwinna Po-
rêba, który mia³ chroniæ mieszkañców, ich doby-
tek przed powodziami, w sytuacji gdy w Polsce
jest powódŸ i te pieni¹dze s¹ tak wa¿ne. To jest tyl-
ko dopowiedzenie.

Moje pytanie jest takie. Czy komisja zastana-
wia³a siê nad sytuacj¹ Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych? W mediach pisano, ¿e brakuje tam
8 miliardów z³. Czy to jest prawda? Czy te pie-
ni¹dze ewentualnie zostan¹ przekazane z bud¿e-
tu, z jakiej puli itd.?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, mam pytanie dotycz¹ce

w g³ównej mierze edukacji. Otó¿ w ramach nowe-
lizacji bud¿etu odbierane jest 307 milionów z³
z pieniêdzy przeznaczonych na sfinansowanie
zmian w systemie oœwiaty w zwi¹zku z obni¿e-
niem wieku szkolnego, dodatkowo o 12 milio-
nów z³ mniej bêdzie na autobusy, tak zwane gim-
busy, do bezpiecznego przewo¿enia dzieci do
szkó³, a 24 miliony z³ zabrano ze œrodków na zwiê-
kszenie bezpieczeñstwa dzieci w szko³ach.

Panie Przewodnicz¹cy, czy te zmiany, które
proponuje rz¹d, które proponuje Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Ministerstwo Finansów, nie
id¹ w tym kierunku, aby obci¹¿yæ samorz¹dy
gminne? Pomys³y rz¹du, które zosta³y zapropo-
nowane, wyartyku³owane ustami premiera, ktoœ
bêdzie musia³ realizowaæ. Pewne sprawy posz³y
ju¿ zdecydowanie za daleko. W tym momencie ten
obowi¹zek bêdzie spoczywa³ na samorz¹dach
i tak ju¿ obci¹¿onych finansowo w wielu aspek-
tach przy okazji przekazywania ró¿nych obowi¹z-
ków bez przekazywania œrodków finansowych.
Czy to nie budzi obawy o to, ¿e kolejne obowi¹zki
przekrocz¹ mo¿liwoœci bud¿etowe samorz¹dów
gminnych i powiatowych? Dziêkujê.

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

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ca³a filozofia tej ustawy, a wiêc zmiany ustawy

o bud¿ecie pañstwa na rok 2009, polega na tym,
¿e dokonujemy ciêæ w ró¿nego rodzaju wydat-
kach. Jest tylko kwestia tego, i nad tym te¿ zasta-
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nawialiœmy siê na posiedzeniu komisji, czy decyz-
je o tym, ¿e w tych czy innych obszarach zosta³y
dokonane ciêcia, s¹ najlepsze, czy te¿ powinny
byæ one dokonane gdzie indziej. Komisja nasza
uzna³a, ¿e ciêcia w takich obszarach, w jakich za-
proponowa³ rz¹d, a zaakceptowa³ Sejm, s¹ mo¿li-
wie do przyjêcia. Wszystko to s¹ decyzje trudne,
bolesne, nikt siê z nich nie cieszy, ale to s¹ najbar-
dziej racjonalne decyzje. Je¿eli oka¿e siê, ¿e dzi-
siaj czy jutro podczas debaty senatorowie wypra-
cuj¹ lepsze rozwi¹zanie, uznaj¹, ¿e na przyk³ad
obni¿enie wydatków powinno nast¹piæ w innej
czêœci, gdzieœ, gdzie pieni¹dze s¹ mo¿e mniej po-
trzebne, to przecie¿ mo¿emy zaproponowaæ takie
poprawki. Wtedy ewentualnie zastanowimy siê
nad nimi na posiedzeniu komisji, a Wysoka Izba,
senatorowie, je przyjmie lub nie.

Jeœli zaœ chodzi o to, co analizowaliœmy na po-
siedzeniu Komisji Bud¿etu i Finansów Publicz-
nych, co otrzymaliœmy z poszczególnych komisji
bran¿owych, to decyzje s¹ trudne, wszystkie s¹
absolutnie trudne, bolesne, nikt z nich nie jest za-
dowolony, z ¿adnego z tych ciêæ, bo przecie¿ to jest
zmniejszenie w stosunku do tego, co by³o zapla-
nowane na pocz¹tku roku, ale jednoczeœnie wy-
daje siê, ¿e to s¹ decyzje najbardziej racjonalne.
Tak jak mówiê, je¿eli znajdziemy lepsze rozwi¹za-
nie, to myœlê, ¿e ka¿dy na to lepsze siê zgodzi. To
jest de facto odpowiedŸ…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Tak,
na pewno…)

Tak, Pani Senator, myœlê, ¿e na lepsze…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Tak,

doœwiadczyliœmy ju¿ tego.)
…ka¿dy z nas siê zgodzi. Oczywiœcie zmienia-

nie wed³ug w³asnego uznania, tylko dlatego, ¿e
tak siê komuœ podoba, to jest droga donik¹d, ale
przemyœlana, przeanalizowana propozycja zmian
na pewno zostanie przyjêta.

Rz¹d wykona³ wielk¹ pracê, dokonuj¹c analizy
bud¿etu, analizuj¹c wykonanie bud¿etu w po-
szczególnych jego czêœciach wœród poszczegól-
nych wykonawców, i zaproponowa³ rozwi¹zania,
które s¹ rozwi¹zaniami trudnymi, ale s¹ to roz-
wi¹zania na czas kryzysu. To jest odpowiedŸ na py-
tanie pana senatora Skurkiewicza. Oczywiœcie,
nikt nie chce zabieraæ pieniêdzy z oœwiaty, ale te
pieni¹dze zosta³y ograniczone w rezerwie zwi¹za-
nej z chêci¹ wprowadzenia reformy oœwiaty i ta re-
forma zostanie wprowadzona w bardzo ograniczo-
nym zakresie. W zwi¹zku z tym nie ma tu wiêk-
szych zagro¿eñ.

Myœlê, ¿e bardzo szczegó³owo w tej sprawie
wypowie siê pani minister, powie, na ile rzeczy-
wiœcie kwestia autobusów jest problemem, czy
kupowanie autobusów nadal jest problemem
z punktu widzenia samorz¹dów, czy sprawa jest
ju¿ prawie za³atwiona. Nie chcê siê wypowiadaæ

w tej sprawie definitywnie, bo myœlê, ¿e pani mi-
nister bêdzie mog³a to lepiej omówiæ. Chcê jesz-
cze raz powiedzieæ, ¿e Komisja Nauki, Edukacji
i Sportu nie porusza³a tej sprawy w kategoriach
jakiegoœ powa¿nego zagro¿enia. Jeszcze raz te¿
powtórzê, ¿e wszyscy, z którymi rozmawialiœmy,
tak¿e my, nie s¹ zadowoleni, nikt z nas nie jest
zadowolony z tego, ¿e s¹ ciêcia w bud¿ecie. Zado-
woleni s¹ wszyscy ci, w tym na przyk³ad ja, któ-
rzy mówi¹ o takim aspekcie, ¿e bêdziemy oszczê-
dzali, ¿e bêdziemy racjonalizowali wydatki. To
ka¿dy popiera.

S³u¿by specjalne. Ten problem tak¿e nie zosta³
zg³oszony na posiedzeniu komisji, nie mówiono
o takich zagro¿enia, w zwi¹zku z tym nie by³o ¿a-
dnej propozycji poprawek ze strony komisji bran-
¿owych lub poszczególnych ich cz³onków, którzy
te¿ mogli przyjœæ na posiedzenie Komisji Bud¿etu
i Finansów Publicznych. W tej sytuacji nie mogê
podj¹æ dyskusji w tej sprawie. Myœlê, ¿e pani mi-
nister bardziej precyzyjnie wypowie siê o tym, czy
rzeczywiœcie s¹ takie zagro¿enia, o jakich wspo-
mnia³ pan senator.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pani Senator Fetliñska, proszê bardzo.
(Senator Janina Fetliñska: Dziêkujê, Panie

Marsza³ku…)
(Senator Czes³aw Ryszka: Ale ja nie otrzyma-

³em…)
Pan nie otrzyma³ odpowiedzi?
(Senator Czes³aw Ryszka: Chodzi o FUS.)
Aha, temat FUS.
To proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych nie by³

przedmiotem analizy w Komisji Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych, poniewa¿ nikt nie zg³asza³ za-
gro¿eñ, o których pan wspomina.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku, chcia³abym zapytaæ pana se-

natora sprawozdawcê o pewn¹ sprawê. Otó¿ po
analizie wszystkich ciêæ wydatków bud¿etowych
w materiale porównawczym stwierdzam, ¿e naj-
wiêksze ciêcia dotycz¹ transportu, bo to jest a¿
22%, spraw rodziny – 17%, spraw nauki – 12%,
budownictwa – 9,61% oraz kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego – 8,45%. Podsumowu-
j¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e najwiêksze ciêcia doty-
cz¹ rodziny, transportu, nauki i kultury. W naszej
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sytuacji, w kraju, w którym panuje zima demo-
graficzna, w którym rodziny wielodzietne maj¹
najciê¿ej, 25% rodzin ¿yje na granicy ubóstwa,
najwiêkszych ciêæ dokonujemy w obszarze spraw
rodziny. Jest taka sytuacja, ¿e w Polsce w stu wy-
padkach ginie dwanaœcie osób, zaœ w krajach za-
chodnich – trzy osoby, czyli mamy bardzo wiele do
zrobienia, a transport jest pierwszym obszarem
ciêæ. Na naukê wydajemy tylko 5‰ PKB, zaœ
w krajach zachodnich wydaje siê 3% PKB, a w ob-
szarze nauki robimy tak du¿e ciêcia.

Jak siê ma, jak o tym dyskutowano na posiedze-
niu komisji finansów, ten plan zmian do g³oszo-
nych przez rz¹d PO i PSL hase³ dotycz¹cych zró-
wnowa¿onego rozwoju, budowy autostrad, rozwo-
ju nauki, pomocy rodzinie? Ja to pytanie zadajê
panu senatorowi sprawozdawcy, ale bêdê chcia³a
zapytaæ o to równie¿ pani¹ minister. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dobrzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja chcia³bym

jeszcze wróciæ na chwilê do dzia³u „Nauka”. Otó¿
ustawa o zmianie ustawy bud¿etowej na rok 2009
zak³ada drastyczne zmniejszenie œrodków w³aœ-
nie w tym dziale – o ponad 600 milionów z³.
W dziale „Kultura” jest zmniejszenie o ponad
70 milionów z³. Chcia³bym te¿ tutaj wspomnieæ
o ciêciach w wysokoœci 1,5 miliona z³ dotycz¹cych
œrodków na zakup podrêczników dla dzieci niewi-
domych albo s³abo s³ysz¹cych. Chcia³bym te¿
wspomnieæ o ograniczeniach wydatków na do¿y-
wianie dzieci w sytuacji, gdy niew¹tpliwie dotyka
nas kryzys, na pewno skutki tego bêd¹ znaczne
i jeœli chodzi o do¿ywianie, to tutaj przede wszyst-
kim potrzebna jest opieka pañstwa. Zabrano te¿
2,5 miliona z³ ze œrodków przeznaczonych na
kombatantów.

Ja, Panie Przewodnicz¹cy, zdajê sobie sprawê
z tego, ¿e sytuacja jest trudna i ¿e nale¿y zrobiæ
pewne ciêcia. Jednak takie ograniczanie na si³ê
wydatków we wszystkim, ¿e tak powiem – moim
zdaniem – jest kontrowersyjne i mo¿e skutkowaæ
w przysz³oœci negatywnymi zjawiskami. Jestem
przekonany, ¿e kwoty, które wymieni³em – one nie
s¹ znaczne – mo¿na by³o uzyskaæ z innych miejsc,
tak aby tutaj œrodków nie ruszaæ, bo i tak te œrodki
finansowe, które by³y przeznaczone na rok 2009,
nie s¹ du¿e. Wiêc w tych dzia³ach…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, poprosi³bym o sformu³owanie pytania.)

…mogliœmy te œrodki zostawiæ.
Chcia³bym pana, Panie Przewodnicz¹cy, zapy-

taæ, czy komisja na ten temat w³aœnie w tym du-
chu debatowa³a.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
I pan senator Dejczak… przepraszam bardzo,

Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, w nowelizacji mamy pozycjê

zmniejszaj¹c¹ o 75 milionów z³ kwotê w programie
poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich. Jest
to program, na który w³aœciwie o 50%, a nawet wiê-
cej, zostan¹ zmniejszone œrodki. On funkcjonuje
od ponad pó³ roku. Mam takie pytanie – bo to jest
program skierowany do gmin najbiedniejszych,
które mog³y z tego programu korzystaæ, buduj¹c
na przyk³ad oddzia³y przedszkolne czy te¿ jakieœ
œwietlice wiejskie – co z tymi gminami, które na
podstawie, tak jak mówiê, funkcjonuj¹cego od pó³
roku programu podjê³y decyzje o rozpoczêciu in-
westycji, dokona³y przetargu, podpisa³y umowy
i realizuj¹ te inwestycje? Czy rz¹d poinformowa³
komisjê bud¿etow¹, co bêdzie z tymi gminami, któ-
re dosta³y zapewnienie, ¿e takie œrodki bêd¹, a po
tych ciêciach mog¹ ich nie otrzymaæ?

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

Senator Kazimierz Kleina:
Zacznê odpowiadaæ od koñca. Oczywiœcie z pro-

gramem aktywizacji obszarów wiejskich i tymi ciê-
ciami jest podobnie jak z ciêciami we wszystkich
innych czêœciach bud¿etu pañstwa. Ciêcia wyni-
kaj¹ z tego, ¿e po prostu zbyt ma³o œrodków finan-
sowych w formie podatków sp³ywa do bud¿etu
pañstwa, i w zwi¹zku z tym nale¿a³o dokonaæ ciêæ
w poszczególnych jego czêœciach w grupie wydat-
ków. Komisja rolnictwa tego problemu nie zg³asza-
³a jako zagro¿enia z zakresu finansowania zadañ
na obszarach wiejskich. Minister rolnictwa te¿ te-
go problemu nie przedstawi³ jako problemu, który
bêdzie powodowa³ jakieœ dramatyczne sytuacje na
wsi. W zwi¹zku z tym my tej kwestii nie analizowa-
liœmy dok³adniej. Tak ¿e wydaje siê, ¿e tutaj nie ma
zagro¿eñ, tym bardziej ¿e te kwoty w skali bud¿etu
pañstwa nie s¹ a¿ tak wielkie. One s¹ wielokrotnie
mniejsze ni¿ ciêcia dokonane w tych czêœciach,
o których wspomina³a pani senator Fetliñska, na
przyk³ad w czêœciach dotycz¹cych nauki, kultury
czy spraw rodziny.
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Ale trzeba pamiêtaæ – przechodzê teraz do pyta-
nia pani senator Fetliñskiej – ¿e kwoty, które s¹
przeznaczone na te cele, s¹ naprawdê wielokrotnie
wiêksze. Tak wiêc ciêcie rzêdu kilkuset milionów
z³otych w wielomiliardowych dotacjach przezna-
czonych na dany cel w skali tego ca³ego projektu
jest oczywiœcie niezbyt du¿e. Nie bêdzie to taki pro-
blem, nie bêdzie to a¿ tak mocno odczuwalne dla
instytucji, które otrzymywa³y te pieni¹dze.

Chcielibyœmy oczywiœcie, ¿eby tych pieniêdzy
na naukê by³o wiêcej. Ale trzeba widzieæ, ¿e
w czêœci 28 „Nauka” jest prawie 5 miliardów z³.
Czyli to zmniejszenie, o którym pani wspomina-
³a, nie jest a¿ tak dokuczliwe dla ca³ej tej bran¿y.
Oczywiœcie, to jest 12%, ale je¿eli, jak wczeœniej
powiedzia³em, spadki w dochodach zwi¹zanych
z wp³ywami z CIT czy z PIT, czy z VAT s¹ mniej
wiêcej takiej wielkoœci, to trzeba w którymœ miej-
scu znaleŸæ te oszczêdnoœci, innej rady nie ma.
Mo¿na pewnie szukaæ ich gdzie indziej, ja pry-
watnie mo¿e nawet bym widzia³ jeszcze jakieœ in-
ne mo¿liwoœci, ale przecie¿ ani ja, ani pani sena-
tor nie jesteœmy cz³onkami rz¹du, którzy maj¹
lepsze rozeznanie albo wiedz¹, gdzie to ciêcie jest
najmniej dotkliwe.

Podobny problem poruszy³ senator Dobrzyñ-
ski, zwraca uwagê na ten sam problem, na który
zwraca uwagê pani senator Dobrzyñska… prze-
praszam, pani senator Fetliñska. To jest dok³a-
dnie ten sam problem. Komisja bud¿etu dostrzeg-
³a, ¿e s¹ tam du¿e ciêcia, ale przyjê³a je do wiado-
moœci, rozumiej¹c, ¿e po prostu inaczej musieli-
byœmy wskazaæ, w którym innym miejscu nale¿y
dokonaæ ciêæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Zapisa³em pana ju¿ po raz trzeci, Panie Senato-

rze Ryszka.
Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Poniewa¿ nie otrzyma³em odpowiedzi, zapytam

jeszcze raz pana senatora sprawozdawcê.
Czy proponowane w nowelizacji oszczêdnoœci

zwi¹zane ze zmniejszeniem rezerw maj¹ wp³yw na
bie¿¹ce dzia³ania? Bo je¿eli nie maj¹, to ja rozu-
miem, ¿e mo¿na siê martwiæ, ¿e nie ma rezerw, ale
nale¿y oszczêdzaæ. Je¿eli chodzi o naukê, to myœ-
lê, ¿e warto zauwa¿yæ – skoro rz¹d zosta³ tutaj
wspomniany – ¿e to w³aœnie za rz¹dów PO i PSL
nast¹pi³ wzrost.

I ostatnia sprawa. Szanowni Pañstwo, o powo-
dzi mówi¹ czasami ci, którzy najmniej o niej wie-

dz¹. Dam pewien przyk³ad: za rz¹dów PiS zlikwi-
dowano niektóre projekty…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, pytanie i odpowiedŸ.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Dziêkujê bar-

dzo.)
Rozumiem, ¿e by³o pytanie…
(G³osy z sali: Jakie?)
(G³os z sali: Nie by³o pytania, to by³o oœwiadcze-

nie.)
Panowie Senatorowie, robicie to samo i mar-

sza³ek te¿ musi wkraczaæ.
Pan senator Majkowski, proszê uprzejmie.

Senator Krzysztof Majkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ja mam pytanie, które byæ mo-

¿e powiela czêœæ wczeœniejszych wypowiedzi. Ale
chcia³bym dowiedzieæ siê o pana zdanie na temat
procedury, która – moim zdaniem – jest pewnego
rodzaju kuriozum, jeœli chodzi o wykorzystanie
œrodków bud¿etowych ze spó³ek Skarbu Pañstwa.
Przecie¿ te spó³ki wypracowa³y w 2008 r. znaczny
zysk przede wszystkim wskutek prawid³owo pro-
wadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, wskutek pra-
wid³owego zarz¹dzania. W pewnym momencie
Skarb Pañstwa sobie przypomnia³, ¿e jest gospo-
darzem, w³aœcicielem tych spó³ek, i postanowi³
upomnieæ siê o ten zysk. Krótko mówi¹c, w pozycji
dotycz¹cej dochodów z prywatyzacji w planie bu-
d¿etu by³o 12 miliardów z³, wykonanie za szeœæ
miesiêcy wynosi 1 miliard 700 z³, a my w zestawie-
niu otrzymaliœmy informacjê, ¿e dochody z prywa-
tyzacji s¹ rzêdu niemal¿e 7 miliardów z³. Ta ró¿ni-
ca, Panie Senatorze, wynika z tego, ¿e rz¹d skorzy-
sta³ z przys³uguj¹cego mu prawa i pokusi³ siê o za-
branie zysków z du¿ych spó³ek Skarbu Pañstwa,
¿eby ³ataæ dziurê bud¿etow¹.

Czy uwa¿a pan, ¿e przejedzenie kwoty prawie
4,5 miliarda z³ bêdzie mia³o prze³o¿enie na to, ¿e
te przedsiêbiorstwa nie bêd¹ mog³y swoich zys-
ków wykorzystaæ na dalszy rozwój? I czy wed³ug
pana konsumowanie wypracowanych zysków,
a nie ich inwestowanie, jest dobr¹ praktyk¹?
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, Panie Senatorze Spra-

wozdawco! Nie mog³em od razu zareagowaæ na to,
co pan powiedzia³, wiêc w drugiej turze pytañ
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chcia³bym siê do tego ustosunkowaæ. Wspomnia³
pan, ¿e zmiana w systemie oœwiaty zwi¹zana z ob-
ni¿eniem wieku szkolnego bêdzie realizowana
w ograniczonym zakresie.

Czy jest to w ogóle mo¿liwe, ¿eby ona by³a reali-
zowana w ograniczonym zakresie? Czy to jest tak,
¿e bêdzie realizowana w województwach po³u-
dniowej Polski, a w województwach pó³nocnej
Polski nie? To jest znacz¹ca kwota.

I jeszcze raz pytam: czy to nie zostanie z³o¿one
na barki samorz¹dów, czy to nie obci¹¿y bud¿e-
tów samorz¹dów? Jakie jest pana zdanie w tej
sprawie? Pan ma bardzo bogate doœwiadczenie
parlamentarne, by³ pan równie¿ swego czasu wo-
jewod¹, zna pan te sprawy od podszewki. Czy nie
ma takiej obawy, ¿e to w³aœnie samorz¹dy bêd¹
musia³y to realizowaæ? Czy nie lepiej by³oby po-
prosiæ pani¹ minister Hall czy te¿ premiera Do-
nalda Tuska o to, aby wycofali siê z tej propozycji?
Podejrzewam, ¿e wtedy zaoszczêdzono by jeszcze
wiêcej œrodków ni¿ 307 milionów z³.

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

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo! Jeszcze raz

chcê powiedzieæ, ¿e z tej trybuny, w tym miejscu,
jako senator sprawozdawca nie przedstawiam
swoich pogl¹dów, tylko przedstawiam stanowis-
ko Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych. To
stanowisko de facto sk³ada siê z dwóch czêœci.
Pierwsza czêœæ obejmuje tak¿e omówienie spra-
wozdañ poszczególnych komisji, których jesteœ-
my cz³onkami, a wiêc Komisji Obrony Narodowej,
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu i wszystkich in-
nych. W tej czêœci jest te¿ miejsce i czas na bardzo
wnikliw¹ i dok³adn¹ dyskusjê, na przyk³ad na te-
mat kwestii oœwiaty. Ja chêtnie bym mówi³ te¿
o swoich pogl¹dach, ale to wymaga innej okazji.
Mo¿emy mówiæ o takich sprawach nawet nie z tej
trybuny. Teraz jestem zobowi¹zany przedstawiaæ
te informacje, które by³y przedmiotem naszej
analizy na posiedzeniu komisji, tak¿e te informa-
cje, które otrzyma³em od sprawozdawców po-
szczególnych komisji bran¿owych, czyli komisji
œrodowiska, rolnictwa itd., jak wspomnia³em,
wszystkich komisji.

Jeszcze raz chcê powiedzieæ, ¿e w wiêkszoœci
przypadków komisje z³o¿y³y sprawozdanie na po-
siedzeniu Komisji Bud¿etu i Finansów Publicz-
nych, mówi¹ce, ¿e nie wnosz¹ uwag. Przedstawiali
je sprawozdawcy, którzy byli reprezentantami ko-
misji merytorycznych. To byli senatorowie i z opo-
zycji, i z Platformy Obywatelskiej, nie by³o ¿adnej

ró¿nicy. Ka¿dy móg³ wnieœæ do protoko³u swoje
uwagi, który tutaj przedstawi³em,i zaprezentowaæ
je dok³adnie na posiedzeniu Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych. Uwagi, ¿e tak powiem, bar-
dziej rozbudowane, jak na przyk³ad uwaga Komisji
Obrony Narodowej, zosta³y prawie w ca³oœci przy-
toczone. Co wiêcej, Komisja Bud¿etu i Finansów
te¿ akceptuje tê uwagê, uznaje, ¿e jest ona stoso-
wna. W innych przypadkach nie by³o takich uwag,
w zwi¹zku z czym myœmy ich g³êbiej nie analizowa-
li, co jest oczywiste, i w zwi¹zku z tym nawet nie by-
liœmy w stanie zainteresowaæ siê tak bardzo precy-
zyjnie informacj¹ dotycz¹c¹ wydatkowania takiej
czy innej kwoty na jakiœ cel. To jest odpowiedŸ dla
pana senatora Skurkiewicza. Myœlê, ¿e ewentual-
nie pani minister bardziej dok³adnie mo¿e panu
odpowiedzieæ. Wiemy przecie¿, ¿e reforma oœwiaty
jest przeprowadzana, ale na zasadzie de facto wy-
boru, prawda, to samorz¹dy i rodzice podejmuj¹
decyzje. Kiedy ta kwota by³a wpisywana do bud¿e-
tu, reforma mia³a siêgaæ du¿o dalej. W praktyce
okaza³o siê, ¿e jej zakres bêdzie bardzo ograniczo-
ny. A wiêc ta kwota tam istnieje, ona by³a w bud¿e-
cie, i mog³a byæ, ¿e tak powiem, bezboleœnie wyko-
rzystana na inne cele.

Kolejne pytanie, dotycz¹ce prywatyzacji, sena-
tora Majkowskiego. Myœmy na posiedzeniu Komi-
sji Bud¿etu i Finansów Publicznych na ten temat
mówili. Kwestia dywidend jest oczywiœcie du¿o
bardziej skomplikowana, nie mo¿na tego uj¹æ
w jednym prostym stwierdzeniu. Jak wiemy, wiê-
kszoœæ tych spó³ek nie jest tylko w³asnoœci¹ Skar-
bu Pañstwu, ale tak¿e ogromnej rzeszy rozproszo-
nych akcjonariuszy, w tym osób indywidualnych.
I ka¿dy w³aœciciel – nie tylko Skarb Pañstwa, ale
tak¿e ten, który ma jedn¹ akcjê – ma prawo w któ-
rymœ momencie do dywidendy z tej akcji, je¿eli
spó³ka przynosi zyski. I mo¿e byæ dok³adnie zda-
nie odwrotne: najwiêkszy akcjonariusz, je¿eli nim
jest na przyk³ad Skarb Pañstwa, manipuluje tro-
chê tymi akcjami, je¿eli nie chce wyp³acaæ dywi-
dendy. Je¿eli ktoœ kupuje akcje, to nie po, ¿eby ni-
mi spekulowaæ. Nie jest tak, ¿e liczy tylko na to, ¿e
ich wartoœæ na rynku z ró¿nych powodów wzroœ-
nie, tylko tak¿e na to, ¿e przedsiêbiorstwo osi¹g-
nie zysk i ten zysk otrzyma w czêœci u³amkowej,
takiej, jaka przypada na liczbê akcji, które posia-
da. I to jest bardziej racjonalne i bardziej uczciwe
zachowanie ni¿ mówienie, ¿e najwiêkszy akcjona-
riusz powie, ¿e nie wyp³aca ¿adnej dywidendy i je
inwestuje tak czy inaczej, prawda? A wiec na tê
sprawê trzeba tak¿e spojrzeæ z tego punktu widze-
nia. Myœlê, ¿e w³aœciciele maj¹ prawo podj¹æ tak¹
decyzjê. Zdecydowali w tym roku, ¿e dywidendy
zostan¹ w wiêkszym stopniu wyp³acone akcjona-
riuszom, w tym Skarbowi Pañstwa. No taka jest
decyzja, a wynika ona z przemyœleñ w³aœciciel-
skich. I dziêki temu tak¿e te oszczêdnoœci, o któ-
rych my ci¹gle tutaj mówimy, mog¹ byæ mniejsze,
jeœli chodzi o wydatki. Je¿eli w³aœciciel podj¹³by

39. posiedzenie Senatu w dniu 29 lipca 2009 r.
18 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy bud¿etowej na 2009 r.

(senator W. Skurkiewicz)



decyzjê, ¿e nie wyp³aca dywidend w tym roku, to
wówczas musielibyœmy siê tutaj wspólnie zasta-
nawiaæ, czy jeszcze wiêcej nie trzeba obci¹æ obro-
nie narodowej czy w innym miejscu. No taka jest
kolej rzeczy. To jest po prostu rzecz oczywista,
wrêcz szkolna, w zasadzie niewymagaj¹ca jakie-
goœ specjalnego komentarza.

Pytanie pana senatora Jurcewicza. Oczywiœcie,
rezerwy to s¹ dodatkowe pieni¹dze dla instytucji,
s¹ rezerwy na dodatkowe cele, które jeszcze nie s¹
skonkretyzowane w formie odpowiednich ustaw.
I w tym sensie rezerwa nie ma wp³ywu na funkcjo-
nowanie instytucji. Œrodki przeznaczone na nor-
malne, ¿e tak powiem, coroczne funkcjonowanie,
ze wszystkimi zadaniami, s¹ zawarte w bud¿ecie,
którym instytucje dysponuj¹. Rezerwy s¹ dodat-
kowymi œrodkami na nowe zadania, zadania spec-
jalne, nadzwyczajne itd. Tak jest generalnie. Oczy-
wiœcie mo¿e siê zdarzyæ, ¿e jakaœ mniejsza rezerwa
jest przeznaczona na zadania kontynuowane, jak
chocia¿by… No tutaj nawet myœmy na etapie pracy
w Senacie wprowadzili niektóre rezerwy, uchwala-
j¹c ustawê bud¿etow¹ na pocz¹tku roku, zreszt¹
wspólnie, bo uczynili to i senatorowie Platformy,
i senatorowie PiS. I te rezerwy nie zosta³y zlikwido-
wane, uznano, ¿e one powinny byæ dalej. A wiêc tak
wygl¹da sprawa z rezerwami.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Kaleta.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, ja mimo wszystko

chcia³bym nawi¹zaæ do wypowiedzi pana senato-
ra Skurkiewicza, mówi¹cej o ustawie o obni¿eniu
obowi¹zku szkolonego. 307 milionów, jak wiemy,
to jest jedna czêœæ œrodków przeznaczonych na
wprowadzenie ca³oœci tej ustawy. O ile dobrze pa-
miêtam, ca³oœæ ma kosztowaæ oko³o 1, 5 miliarda
z³. Ale pytanie jest bardzo istotne, o tym trzeba
w tym momencie dyskutowaæ, bo zmniejszenie
kwoty na wprowadzenie tej ustawy w tym roku
bêdzie powodowa³o, ¿e pieni¹dze trzeba bêdzie
znaleŸæ w roku nastêpnym. W zwi¹zku z tym myœ-
lê, ¿e jest teraz dobra okazja – je¿eli jest problem
ze œrodkami finansowymi – a¿eby z tej budz¹cej
bardzo du¿o kontrowersji ustawy siê wycofaæ
b¹dŸ jej w ogóle zaniechaæ.

Moje pytanie, Panie Senatorze, dotyczy spraw
spo³ecznych. Dwie kwestie. Pierwsza jest nastêpu-
j¹ca. Jak wiemy, 2009 r. jest rokiem rodzicielstwa
zastêpczego i w zwi¹zku z tym te¿ pewna kwota
pieniêdzy, konkretnie 800 milionów z³, o ile dobrze
kojarzê, jest zdjêta z promocji tego rodzicielstwa.

A wiemy, ¿e pan premier Donald Tusk zapowie-
dzia³, ¿e wkrótce przestan¹ istnieæ instytucjonalne
domy dziecka. W zwi¹zku z tym jak mog¹ przestaæ
istnieæ, je¿eli nie bêdzie prowadzonej odpowiedniej
kampanii promocyjnej? To jest pierwsza sprawa.

I druga sprawa, która mnie szczególnie niepo-
koi, to jest kwota 7,8 miliona z³ zdjêta z programu
do¿ywiania dzieci. To jest szczególnie dra¿liwy ob-
szar. Otrzymaliœmy na posiedzeniu komisji infor-
macjê, ¿e to jest wprawdzie kwestia niedotycz¹ca
do¿ywiania dzieci, tylko tworzenia bazy lokalowej,
ale przecie¿ jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e tê bazê loka-
low¹ trzeba stworzyæ, ¿eby dzieci gdzieœ mog³y ten
posi³ek zjeœæ. W zwi¹zku z tym moje kolejne pyta-
nie jest takie: czy nie jest to zasada pewnej spy-
chologii znowu na samorz¹dy, bo jednak bêd¹ one
musia³y siê przygotowaæ do prowadzenia tej dzia-
³alnoœci? Nie chcia³bym tutaj polemizowaæ z wy-
powiedzi¹ pana senatora Skurkiewicza… prze-
praszam, senatora Jurcewicza, który nas opuœci³.
Mam nadziejê, ¿e opuœci³ nas po to, ¿eby…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, zada³ pan pytanie. Dziêkujê

bardzo.
Pan senator Korfanty.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, chcê zadaæ pytanie w takiej

materii. Rozmawiamy o ogromnych kwotach,
o miliardach. Chcê zapytaæ pana o niewielk¹ kwo-
tê. Ze zdumieniem dowiedzia³em siê, ¿e Sejm pod-
j¹³ decyzjê o zmniejszeniu kwoty na finansowanie
zadañ wynikaj¹cych z realizacji ustawy o Karcie
Polaka. Chcê powiedzieæ, ¿e ta kwota – w sumie
bardzo niedu¿a, bo oko³o 4,5 miliona z³ – zosta³a
zmniejszona o prawie 1,5 miliona z³. Chcê przy-
pomnieæ, ¿e ta ustawa zosta³a przyjêta w ubieg³ej
kadencji z inicjatywy Senatu, po dziesiêciu latach
prac nad ni¹. To jest, moim zdaniem, jakaœ dra-
matyczna sytuacja, je¿eli my chcemy oszczêdzaæ
na Polakach, którzy czekaj¹ na Kartê…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Ale, Panie Se-
natorze, proszê o pytanie.)

Chcia³bym, ¿eby to pan skomentowa³ i odpo-
wiedzia³ na pytanie o powody ograniczenia kwoty
na finansowanie Karty Polaka? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, mam nastê-

puj¹ce pytanie.
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Co oznacza zwiêkszenie dochodów w pozycji
odnosz¹cej siê do œrodków z Unii Europejskiej
i innych Ÿróde³, niepodlegaj¹cych zwrotowi, o po-
nad 8 miliardów z³ i jednoczeœnie zmniejszenie
wydatków w czêœci 83 „Rezerwy celowe” w poz. 8
dotycz¹cej finansowania wspólnej polityki rolnej,
programów operacyjnych itd. o prawie 7 miliar-
dów z³? Czy to nie s¹ takie przetasowania ksiêgo-
we, ¿eby ukryæ wydatki? Tu siê zwiêksza, tu siê
zmniejsza i nie ma.

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

Senator Kazimierz Kleina:
Odpowiadam na pytania.
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo! Kwestia refor-

my oœwiaty jest ca³y czas aktualna. Myœlê, ¿e trze-
ba j¹ kontynuowaæ. Nie by³o takiego wniosku na
posiedzeniu Komisji Bud¿etu i Finansów Publicz-
nych, ¿ebyœmy sugerowali rz¹dowi, ¿e w zwi¹zku
z tym, i¿ s¹ potrzebne oszczêdnoœci, trzeba siê wy-
cofaæ z reformy systemu oœwiaty. Skoro bêd¹ pod-
jête jakieœ konkretne dzia³ania, które bêdzie reali-
zowa³ rz¹d, na pewno bêd¹ na ten cel pieni¹dze.
Rz¹d nie bêdzie podejmowa³ zadañ, których nie
bêdzie w stanie finansowaæ.

To tak¿e dotyczy zadañ zwi¹zanych z rodzinami
zastêpczymi i likwidacj¹ domów dziecka. Ta spra-
wa nie by³a zg³aszana, to znaczy, ¿e na ten cel, na
te zadania bêd¹ zbyt ma³e œrodki finansowe do
koñca roku, czyli na najbli¿sze pó³ roku. W kwe-
stii 7,9 miliona z³, zdjêtych ze œrodków przewi-
dzianych na do¿ywianie dzieci, chcê potwierdziæ,
¿e to jest kwota, która by³a przeznaczona na
ewentualn¹ modernizacjê ró¿nego rodzaju po-
mieszczeñ, obiektów, sto³ówek, sal, gdzie te po-
si³ki s¹ wydawane. Przecie¿ – jak pan senator zau-
wa¿y³ – mo¿e to zrobiæ samorz¹d, co jest normal-
ne… Ja tak¿e by³em kiedyœ w samorz¹dzie i to nie
jest nadzwyczajna sytuacja, tylko normalna, ¿e
w pañstwie ró¿ne instytucje podejmuj¹ ró¿nego
rodzaju dzia³ania, tak¿e wtedy, kiedy inni nie s¹
w stanie tego sfinansowaæ, a kogoœ na to staæ. Je-
szcze raz chcê powiedzieæ, ¿e te œrodki nie s¹ zdjê-
te z puli œrodków przewidzianych na do¿ywianie
dzieci. Czyli do¿ywianie dzieci bêdzie dok³adnie
takie samo, a nawet wiêksze ni¿ w roku poprzed-
nim. Po prostu nie mo¿na straszyæ ludzi. Je¿eli
nie znajd¹ siê œrodki finansowe na pomalowanie
czy wyremontowanie sal w ci¹gu najbli¿szego pó³
roku, to przygotuje siê je za rok albo nawet, nie-
stety, za dwa lata. Je¿eli mnie na coœ nie staæ, to
tego nie robiê. Dok³adnie taka sama jest sytuacja
w domu. Je¿eli mnie staæ, to kupujê farbê i malu-

jê. Je¿eli nie, robiê to za rok. Po prostu nie ma co
mieszaæ ludziom w g³owach. Trzeba patrzeæ, jak
wygl¹da ¿ycie. Je¿eli mam pieni¹dze, to kupujê
lepszy samochód. Je¿eli nie mam, to je¿d¿ê sta-
rym jeszcze rok albo dwa lata. I tak musimy pa-
trzeæ tak¿e my, jako senatorowie, je¿eli pilnujemy
bud¿etu, a nie mówiæ, ¿e trzeba wydawaæ dodat-
kowe pieni¹dze. To odpowiedŸ na to pytanie.

Pytanie senatora Korfantego o kwotê 1,2 milio-
na z³, zdjêt¹ ze œrodków przeznaczonych na Kartê
Polaka. To nie s¹ pieni¹dze zabrane Polakom na
Wschodzie, prawda? To s¹ pieni¹dze zwi¹zane
ewentualnie z funkcjonowaniem instytucji, admi-
nistracji zajmuj¹cej siê wydawaniem Karty
Polaka, co znowu nie oznacza, ¿e te dzia³ania zo-
stan¹ zaniechane czy ograniczone. Wrêcz odwrot-
nie. Widzimy, ¿e wszêdzie tam, gdzie s¹ z³o¿one
wnioski o Kartê Polaka, one s¹ wydawane. A wy-
d³u¿anie czasami terminu wydania Karty Polaka
mo¿e wynikaæ z procedur, a one nie ³¹cz¹ siê
z brakiem pieniêdzy. Bo w zwi¹zku z Kart¹ Polaka
nie dajemy przecie¿ pieniêdzy z tej puli wprost
tym Polakom. Chyba ¿e ja siê mylê. Ale raczej tak
jest. To s¹ pieni¹dze przeznaczone tylko i wy³¹cz-
nie na funkcjonowanie administracji, ale admini-
stracja w tym zakresie bêdzie funkcjonowa³a.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê…)
Jeszcze jedno.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Tak, jeszcze

jedno.)
Jeszcze odpowiem senatorowi Ryszce. Kwota

miliardów z³otych w rozliczeniach finansowych.
To tak¿e wynika – pani minister dok³adnie na ten
temat jeszcze powie – z ró¿nic kursowych zwi¹za-
nych g³ównie z obszarem rolnictwa. Tutaj cz³on-
kowie komisji rolnictwa pewnie by mi pomogli
i bardziej precyzyjnie w tej sprawie siê wypowie-
dzieli. Na przyk³ad kwota dop³at, jakie otrzymuj¹
rolnicy, jest obliczana wed³ug kursu euro chyba
na koniec wrzeœnia, prawda? Czyli wed³ug sta³ego
kursu z danego roku. Na ten temat mówiliœmy na
posiedzeniu Komisji Bud¿etu i Finansów Publicz-
nych, bo te¿ zadaliœmy pytanie o ten problem, na
który zwróci³ uwagê pan senator. A wiêc jest to
kurs, wed³ug którego rolnicy otrzymuj¹ wszelkie-
go rodzaju dop³aty. Kurs na koniec wrzeœnia roku
poprzedniego. A rozliczenie bud¿etu z tych dota-
cji, które p³yn¹ do Polski z Unii Europejskiej, jest
wed³ug kursu aktualnego. W zwi¹zku z tym jest
ró¿nica kursowa, która jest dochodem bud¿etu
pañstwa.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Banaœ.
(Senator Kazimierz Kleina: Lub te¿ odwrotnie,

prawda? Tak ¿e tutaj…)
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Banaœ.
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Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, pan siê tak bardzo

zgrabnie przeœlizgn¹³ z odpowiedzi¹ w sprawie
8 miliardów z³, które bêd¹ dochodem bud¿etu
pañstwa. A to wcale nie jest dochód, tylko tak na-
prawdê po¿yczka z Unii Europejskiej. To s¹ pie-
ni¹dze znaczone i trzeba bêdzie je oddaæ.

Chcê zapytaæ o coœ innego. Mianowicie, czy s¹
znane panu przewodnicz¹cemu informacje doty-
cz¹ce znacznego wzrostu zatrudnienia w orga-
nach urzêdów centralnych? Mówiê tu o minister-
stwach, a w szczególnoœci o Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego. Nie tak dawno prasa in-
formowa³a o tym, ¿e nast¹pi³ tam dwudziestopro-
centowy wzrost zatrudnienia. Jak pan to odniesie
do tych s³awetnych ciêæ i zaciskania pasa, o któ-
rym tak du¿o dzisiaj pan mówi³? Uprzejmie dziê-
kujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pan senator sprawozdawca zaznaczy³, ¿e ca³y

czas mówimy o oszczêdnoœciach. Chcia³bym
zwróciæ uwagê na tabelê, gdzie porównano wydat-
ki bud¿etowe ustawy bud¿etowej na 2009 r.
i ustawy o zmianie ustawy bud¿etowej na rok
2009. W tej tabeli procentowe zmiany s¹ dodatnie
w trzech czêœciach: w czêœci „Rezerwa ogólna”,
któr¹ traktujê jako operacjê ksiêgow¹, nast¹pi³
te¿ nieznaczny wzrost kwot o 0,03% w czêœci „Roz-
wój regionalny” i wzrost o 7,17% w czêœci „Sprawy
zagraniczne” – no to jest, moim zdaniem, ciekawa
pozycja. Czy komisja zajmowa³a siê tym w³aœnie
wzrostem w czêœci „Sprawy zagraniczne”?

I dodatkowe pytanie. Czy to zwiêkszenie bud¿e-
tu ministra spraw zagranicznych zwi¹zane jest
z koniecznoœci¹ zakupu nieruchomoœci na po-
trzeby przedstawicielstwa Kataru w Polsce? Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, czy by³a dyskusja nad

zmniejszeniem dochodów samorz¹dów? My mó-
wimy o zmniejszaniu dochodów do bud¿etu pañ-
stwa, ale nie zapominajmy, ¿e podatki PIT i CIT s¹

te¿ dochodami samorz¹dów. Czy policzono, o ile
mniej œrodków bêdzie dla samorz¹dów? A zada-
nia, które my bez przerwy przerzucamy… No up-
rawiamy po prostu spychologiê, bo mówimy: to
samorz¹d wykona. I teraz pytanie. Z czego, z ja-
kich œrodków samorz¹dy maj¹ to wykonaæ, skoro
te¿ maj¹ zmniejszone dochody? Przecie¿ to te¿
trzeba by braæ pod uwagê. Czy taka dyskusja siê
odby³a?

I druga sprawa. Mówi pan, ¿e komisja nie zwró-
ci³a uwagi na sprawy rolnictwa. No wie pan, Panie
Przewodnicz¹cy, ja panu powiem tak, myœmy
zg³osili osiem poprawek, ale niestety wiêkszoœæ
komisji zdecydowa³a w g³osowaniu, ¿e ustawa ma
byæ bez poprawek. W zwi¹zku z tym, jak mo¿na
zawrzeæ to w sprawozdaniu, skoro wiêkszoœæ se-
nackiej komisji rolnictwa g³osuje za przyjêciem
ustawy bez poprawek? No nie by³o mo¿liwoœci za-
prezentowania stanowisk… Te poprawki, które
by³y zg³aszane na posiedzeniu komisji, bêd¹ teraz
indywidualnie zg³aszane w trakcie posiedzenia.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
To by³o wyjaœnienie, jak rozumiem.
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Wzrost zatrud-

nienia w administracji. Prywatne moje zdanie jest
takie, ¿e tak naprawdê ¿aden wzrost administra-
cji nie jest dobry, z regu³y wzrost zatrudnienia
w administracji jest niedobry, bo wi¹¿e siê z du-
¿ym wzrostem wydatków na wynagrodzenia. Ja
myœlê, ¿e na pytanie dotycz¹ce tego szczególnego
przypadku zwi¹zanego ze wzrostem zatrudnienia
w ministerstwie nauki pani minister pewnie bê-
dzie potrafi³a odpowiedzieæ lepiej. Ja nie znam bli-
¿ej tej sprawy, komisja zreszt¹ te¿ nie.

Senator Chróœcikowski pyta³ o zmniejszenie
dochodu samorz¹dów. Rzeczywiœcie je¿eli
zmniejszeniu ulegaj¹ wp³ywy z podatków, to au-
tomatycznie zmniejszaj¹ siê wp³ywy do bud¿etów
samorz¹dów, chocia¿ zadania oczywiœcie zostaj¹.
I je¿eli samorz¹dy nie bêd¹ mia³y innych Ÿróde³
pokrycia wydatków, to dokonaj¹ tak¿e zmiany
w swoich bud¿etach, dostosowuj¹c je do wp³y-
wów. Niektóre samorz¹dy ju¿ dokonuj¹ zmian
w swoich bud¿etach, a niektóre nie, poniewa¿
maj¹ wp³ywy z innych Ÿróde³, spoza tych podatko-
wych, no i w zwi¹zku z tym ich sytuacja i kondycja
jest czêsto nie najgorsza, a nawet lepsza ni¿ w ro-
ku ubieg³ym. To zale¿y od lokalnej sytuacji. Nam
teraz trudno na ten temat rozmawiaæ, bo trzeba
by dokonaæ jakiejœ analizy sytuacji w poszczegól-
nych samorz¹dach. Ale oczywiœcie generalna za-
sada jest taka, ¿e je¿eli spadaj¹ wp³ywy z podat-
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ków, to tak¿e zmniejszaj¹ siê udzia³y w tych po-
datkach, które s¹ przeznaczane dla samorz¹dów.

Senator Gruszka s³usznie zauwa¿y³, ¿e na-
st¹pi³o zwiêkszenie finansowania w tych trzech
czêœciach, które wymieni³. Wzros³y œrodki w „Re-
zerwie ogólnej”, w niewielkim stopniu w czêœci
„Rozwój regionalny” i wydatki na „Sprawy zagra-
niczne”. Wzrost œrodków w „Rezerwie ogólnej” – to
jest rezerwa, która jest w dyspozycji Rady Mini-
strów – spowodowany jest tym, ¿e one zosta³y pra-
wie w stu procentach wykorzystane ju¿ w pier-
wszym pó³roczu na ró¿nego rodzaju zobowi¹zania
pañstwa. I w zwi¹zku z tym, aby rz¹d móg³ nor-
malnie funkcjonowaæ w tym obszarze do koñca
roku, ta rezerwa musia³a ulec zwiêkszeniu. Jak
pañstwo pamiêtacie, rezerwa ogólna jest najczê-
œciej i najchêtniej, ¿e tak powiem, pomniejszan¹
rezerw¹ w trakcie prac nad bud¿etem pañstwa,
i to zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, i z regu³y
zawsze udaje siê coœ z niej uszczkn¹æ. No a w tej
chwili sytuacja wygl¹da tak, ¿e bez dodatkowych
œrodków ta rezerwa po prostu by ju¿ nie istnia³a,
bo w pierwszym pó³roczu uleg³a prawie ca³kowite-
mu wyczerpaniu. I w zwi¹zku z tym rz¹d zapropo-
nowa³, a Sejm przyj¹³ tak¹ propozycjê, aby rezer-
wê ogóln¹ odtworzyæ. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator B³aszczyk, proszê bardzo.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, Panie Senatorze Spra-

wozdawco! Chcia³bym nawi¹zaæ do pytania zada-
nego ju¿ wczeœniej przez pana przewodnicz¹cego
Chróœcikowskiego, na które pan nie odpowie-
dzia³, a czyni³ pan tutaj zarzuty, ¿e nie us³ysza³ ¿a-
dnych g³osów dotycz¹cych na przyk³ad spraw rol-
nictwa. Tak jak pan przewodnicz¹cy Chróœcikow-
ski powiedzia³, na posiedzeniu komisji rolnictwa,
i to na samym pocz¹tku, pad³ wniosek o przyjêcie
ustawy bez poprawek. Nie chciano nawet, ¿ebyœ-
my zg³aszali jakiekolwiek poprawki, a co dopiero
¿ebyœmy dyskutowali i ¿eby to przesz³o do komisji
finansów.

Moje pytanie bêdzie ogólne. Czy komisja finan-
sów w ogóle rozpatrywa³a, porusza³a jakieœ tema-
ty zwi¹zane ze zmniejszeniem bud¿etu dla rolni-
ctwa?

Mam jeszcze jedno pytanie szczegó³owe.
Chcia³bym siê dowiedzieæ, co siê sta³o z kwot¹
7 miliardów z³ przeznaczonych na wspóln¹ polity-
kê roln¹, gdzie to zosta³o przesuniête. Czy komi-
sja coœ o tej sprawie wie? Bo z wczeœniejszych

ustaleñ wynika³o, ¿e te œrodki przejd¹ do bud¿etu
i maj¹ byæ czymœ na kszta³t po¿yczki na budowê
dróg. Nie wiem, czemu akurat sektor rolnictwa
zawsze musi ponosiæ koszty wszelkich kryzysów
i zmian. Drogi te¿ s¹ potrzebne, ale nie wiem, czy
akurat kosztem rolnictwa. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Kraska, proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, plan przekszta³cenia

szpitali w spó³ki, tak zwany plan B Ministerstwa
Zdrowia, zak³ada³ pomoc z bud¿etu dla tych prze-
kszta³conych szpitali. Marsza³ek województwa
mazowieckiego planuje przekszta³cenie wielu
szpitali w³aœnie w takie spó³ki, miêdzy innymi
szpitala w Siedlcach, w Ciechanowie, Szpitala
Bródnowskiego w Warszawie.

Panie Przewodnicz¹cy, jak pan myœli, co siê
stanie z tymi szpitalami, które przekszta³c¹ siê
w spó³ki, licz¹c na pomoc bud¿etu, a jak wiemy,
tej pomocy nie dostan¹? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Szaleniec, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Przewodnicz¹cy, ja w swoim pytaniu

chcia³bym nawi¹zaæ do zadawanych ju¿ tu przez
niektórych senatorów pytañ dotycz¹cych ostat-
niej nowelizacji ustawy o systemie oœwiaty i obni-
¿enia wieku szkolnego. Czy dlatego nie by³o dys-
kusji ani na posiedzeniu komisji edukacji, ani na
posiedzeniu komisji bud¿etu i finansów na ten te-
mat, ¿e to w³aœnie tu, w Senacie, podjêliœmy de-
cyzjê, aby wnieœæ poprawkê, ¿e w zwi¹zku ze
zmniejszeniem œrodków przeznaczonych na ten
cel przesuwamy obni¿enie wieku szkolnego z ro-
ku 2009 na 2012 r.? Przy okazji przypominam
o tym wszystkim senatorom, bo wszyscy wspól-
nie, zdaje siê nawet jednomyœlnie, przyjêliœmy tê
poprawkê.

I drugie pytanie. Pan przewodnicz¹cy wspomi-
na³ o tym, ¿e poszczególne kancelarie wyczu³y, ¿e
tak powiem, odpowiedni moment i obni¿y³y swoje
wydatki. I chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e i Kancela-
ria Sejmu, i Kancelaria Senatu, i Kancelaria Preze-
sa Rady Ministrów swoje wydatki obni¿y³y, je¿eli
chodzi o wydatki p³acowe, jedynie Kancelaria Pre-
zydenta – na co chcia³bym zwróciæ uwagê – obni¿y-
³a wydatki w zakresie ochrony zabytków Krako-
wa, bo posiada œrodki na ten cel. Czy na posiedze-
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niu Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych by³a
dyskusja na ten temat? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê o odpowiedzi, panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Przekszta³ce-

nie szpitali w spó³ki jako plan B Ministerstwa
Zdrowia. Otó¿ szpitale, które podejm¹ tak¹ de-
cyzjê, otrzymaj¹ pomoc ze strony bud¿etu pañ-
stwa w takim zakresie, w jakim by³o to przewi-
dziane w poszczególnych porozumieniach.
Ewentualnie je¿eli ktoœ dzisiaj podejmuje tak¹
decyzjê – a w tej chwili mamy ju¿ drug¹ po³owê
roku – to w praktyce oka¿e siê, ¿e ostateczne de-
cyzje zwi¹zane z przekszta³ceniem tych szpitali
bêd¹ realizowane dopiero pod koniec bie¿¹cego
roku. Ale te szpitale, które ju¿ siê przekszta³ci³y
lub w tej chwili siê przekszta³caj¹, wed³ug infor-
macji, które posiadam, otrzymuj¹ przewidziane
dla nich na ten cel œrodki, zgodnie z ustaleniami
Rady Ministrów.

Senator Szaleniec mówi³ o kwestiach zwi¹za-
nych z oœwiat¹. Ja te¿ zwróci³em uwagê na to, ¿e
ta zaplanowana w bud¿ecie na 2009 r. rezerwa zo-
sta³a teraz znacznie ograniczona. W zwi¹zku
z tym, ¿e faktycznie ta reforma wchodzi teraz w ¿y-
cie… Niektóre elementy tej reformy bêd¹ mog³y
wejœæ w ¿ycie ju¿ w tej chwili, bo one nie wywo³uj¹
takiego skutku finansowego. I w zwi¹zku z tym
zmiany w tej rezerwie przeznaczonej na reformê
oœwiaty nie wywr¹ na to wiêkszego wp³ywu. Oczy-
wiœcie pan senator s³usznie zwróci³ uwagê na to,
¿e decyzja o wyd³u¿eniu cyklu reformowania oœ-
wiaty zosta³a zaakceptowana tak¿e dziêki decyzji
Senatu.

No i pytanie o wydatki w poszczególnych kan-
celariach. My tej sytuacji bli¿ej nie analizowaliœ-
my z tego wzglêdu, ¿e de facto przyjêliœmy do wia-
domoœci kwoty, jakie te kancelarie zaproponowa-
³y. Oczywiœcie, niektóre kancelarie dokonywa³y
oszczêdnoœci na wydatkach zwi¹zanych na przy-
k³ad z funkcjonowaniem administracji, a inne na
wydatkach zwi¹zanych z remontami zabytków.
Ale my tej sprawy nie ocenialiœmy, nie wnikamy
w to g³êbiej i zostawiamy to ju¿ panom senatorom,
poddajemy im pod rozwagê.

Aha, jeszcze pytanie senatora B³aszczyka.
Ja uwa¿am, ¿e nic tu siê nie odbywa kosztem

rolnictwa. Jest wrêcz odwrotnie. Rolnictwo to
jeden z najwiêkszych beneficjentów œrodków
p³yn¹cych i z bud¿etu naszego pañstwa, i z bu-
d¿etu unijnego. Dlatego myœlê, ¿e taka ocena, i¿
dokonujemy oszczêdnoœci kosztem rolnictwa,
jest absolutnie nieusprawiedliwiona, a nawet

nieprawdziwa. Oczywiœcie oszczêdzamy wszê-
dzie, to prawda, ale to nie jest tak, ¿e ta ca³a ope-
racja polegaj¹ca na wprowadzaniu zmian w bu-
d¿ecie zmierza do robienia oszczêdnoœci na rol-
nictwie. Wiemy doskonale – i to wszyscy, którzy
tutaj jesteœmy – ¿e rolnictwo otrzymuje ogrom-
ne œrodki finansowe w formie ró¿nego rodzaju
dop³at, programów wsparcia itd. I to dobrze, to
bardzo dobrze. A wiêc nie mo¿na mówiæ, ¿e te o-
szczêdnoœci odbywaj¹ siê kosztem rolnictwa.
Jest wrêcz odwrotnie.

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

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy! Czy w toku zadawania

pytañ rodzi siê jakieœ rozwi¹zanie inne ni¿ przed-
³o¿ona Senatowi propozycja zmiany ustawy
o zmianie ustawy bud¿etowej na 2009 r.?

I drugie pytanie. Czy jest jakaœ inna oficjalna
propozycja, która ³agodzi³aby skutki kryzysu?
Dziêkujê bardzo.

(G³os z sali: My w³aœnie mamy poprawki…)
(G³os z sali: Odrzuciæ w ca³oœci.)
(G³os z sali: Jeszcze siê zad³u¿yæ.)
(G³os z sali: Zyta Gilowska u³o¿y dobry…)
(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Przepraszam bardzo, przepraszam.
Teraz pan senator Pupa. Proszê bardzo o kolej-

ne pytanie.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Panie Przewodnicz¹cy, Panie Senatorze Spra-

wozdawco! Chcia³bym zapytaæ o wyj¹tkowoœæ tej
sytuacji. Bo bud¿et pañstwa nowelizuje siê w bar-
dzo wyj¹tkowych sytuacjach, kiedy zachodz¹ ku
temu naprawdê wa¿ne powody. Nawet w historii
ostatniego dwudziestolecia by³o niewiele przy-
padków nowelizacji bud¿etu, by³y one naprawdê
sporadyczne. Taka nowelizacja wynika w prakty-
ce albo z wyj¹tkowej sytuacji – na przyk³ad z kry-
zysu, jaki mamy dzisiaj – albo z niefrasobliwoœci
rz¹du.

Przypominam sobie, ¿e rok temu pan prezy-
dent zwraca³ uwagê na kryzys, który mo¿e do-
tkn¹æ Polskê. I kiedy ju¿ by³o widaæ, ¿e globalny
kryzys dotkn¹³ Stany Zjednoczone oraz kraje Eu-
ropy Zachodniej, pan minister Rostowski mówi³
stanowczo, ¿e kryzysu w Polsce nie ma i nie bê-
dzie. W³aœnie wskutek tej niefrasobliwoœci mamy
dzisiaj nowelizacjê bud¿etu i dosyæ powa¿n¹ dziu-
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rê bud¿etow¹, a deficyt bud¿etowy, ¿e tak po-
wiem, rozrzuca siê po k¹tach, ¿eby go nie wykazy-
waæ w sposób w³aœciwy.

Chcia³bym zapytaæ pana – a dotykam teraz is-
toty funkcjonowania Senatu – czy jako przewo-
dnicz¹cy komisji bud¿etu i finansów zwraca³
pan uwagê ministrowi finansów… Có¿, dzisiaj
go nie ma, bo byæ mo¿e wstydzi³by siê, ¿e pó³ ro-
ku temu udziela³ takich odpowiedzi. W ka¿dym
razie czy rozmawialiœcie panowie o problemie
zbyt du¿ej niefrasobliwoœci? Przecie¿ w tamtym
okresie nie mo¿na by³o przyj¹æ postawy strusia
i unikaæ trudnych odpowiedzi, zw³aszcza ¿e
opozycja, prezydent zwracali uwagê na proble-
my, które mog¹ siê pojawiæ. I te problemy siê po-
jawi³y, Panie Przewodnicz¹cy. Czy dyskutowali-
œcie na posiedzeniu komisji o tym, co zrobiæ,
a¿eby takiej sytuacji w przysz³oœci unikn¹æ?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê o pytania pana senatora Klimê…
Ale najpierw chcia³bym jeszcze raz prosiæ pañ-

stwa senatorów o minutowe pytania – bez oœwiad-
czeñ! – dotycz¹ce posiedzenia komisji, kierowane
do pana sprawozdawcy jako jej przedstawiciela.
Potem bêd¹ przecie¿ jeszcze inne osoby, na przy-
k³ad pani minister… Chodzi o to, ¿ebyœmy skon-
centrowali siê na tych kwestiach, w sprawie któ-
rych pan senator Klima jako sprawozdawca komi-
sji bud¿etu i finansów mo¿e siê wypowiedzieæ.

(G³os z sali: Senator Kleina.)
Przepraszam, pan senator Kleina. Przepra-

szam, Panie Senatorze.
I teraz pan senator Maciej Klima. Proszê bar-

dzo.

Senator Maciej Klima:
Panie Marsza³ku! Panie Przewodnicz¹cy! No-

welizacja bud¿etu jest koniecznoœci¹, poniewa¿
dochody podatkowe wyliczone pierwotnie w bu-
d¿ecie na 2009 r. bêd¹ mniejsze o 45 miliardów z³.

Ja mam do pana takie pytanie: dlaczego prze-
szacowano te dochody w zakresie VAT, PIT, CIT,
a nawet podatków akcyzowych, skoro pan mini-
ster Rostowski w paŸdzierniku zesz³ego roku mó-
wi³, ¿e Polacy mog¹ spaæ spokojnie, bo taki kryzys
jak w Stanach Zjednoczonych nie dotknie polskiej
gospodarki?

I mam jeszcze jedno pytanie. Czy w tym mo-
mencie ktoœ personalnie odpowiada za z³e przygo-
towanie takiego bud¿etu, w tak ma³ym stopniu
odpowiedzialnego, nieprzewidywalnego, ma³o
wiarygodnego, jednoczeœnie pozbawionego, ¿e
tak powiem, konserwatywnoœci i ostro¿noœci
w planowaniu? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, proszê o trzy odpowiedzi na
trzy pytania.

Senator Kazimierz Kleina:
Dobrze. Dziêkujê bardzo.
Jeszcze jedno zdanie do senatora B³aszczyka,

poniewa¿ nie odpowiedzia³em na pytanie doty-
cz¹ce jednej wa¿nej kwestii.

Pan senator poinformowa³ nas o tym, ¿e na po-
siedzeniu jego komisji zosta³ z³o¿ony wniosek
o przyjêcie ustawy bez poprawek, a jednoczeœnie
nie mo¿na by³o zg³aszaæ ¿adnych innych wnios-
ków ani dyskutowaæ z tym. Ja chcê tu powiedzieæ,
¿e sprawozdania innych komisji przedstawione
komisji bud¿etu i finansów zawiera³y, oprócz
wniosku o przyjêcie ustawy bez poprawek, rów-
nie¿ inne uwagi, tak¿e uwagi krytyczne dotycz¹ce
finansowania poszczególnych czêœci bud¿etu.
W zwi¹zku z tym mówienie, ¿e nie by³o mo¿liwoœci
zg³oszenia czegoœ innego, jest chyba niesprawied-
liwe. Chyba tylko do siebie samego takie uwagi
mo¿na kierowaæ. Bo przecie¿ ka¿da komisja, tak-
¿e komisja rolnictwa… Myœlê, ¿e równie¿ przewo-
dnicz¹cy komisji rolnictwa, którym jest senator
opozycji, móg³ z ³atwoœci¹ zawrzeæ w sprawozda-
niu inne uwagi senatorów, bo de facto sam przy-
gotowuje jego ostateczny kszta³t, przy czym oczy-
wiœcie opiera siê na stanowisku ca³ej komisji. Nie-
mniej jednak to, co jest zawarte w sprawozdaniu
jako informacji w du¿ej mierze zale¿y od senatora
sprawozdawcy. I jestem przekonany, ¿e nikt niko-
mu nie zabrania wypowiadaæ swojej opinii. I opi-
nia jest zawsze protoko³owana, je¿eli tylko osoba
j¹ wyg³aszaj¹ca tego sobie ¿yczy. A wiêc to te¿
chcia³em powiedzieæ. I, jak ju¿ mówi³em, ja
w moim sprawozdaniu zawar³em tak¿e opinie,
które by³y bardzo krytyczne w stosunku do tego,
co… Mimo ¿e by³ wniosek o przyjêcie ustawy bez
poprawek, to by³y zawarte tak¿e opinie krytyczne
w tej czy innej sprawie.

Pan senator Konopka pyta, czy zosta³y zg³oszo-
ne podczas prac komisji bud¿etu i finansów lub
na posiedzeniach innych komisji wnioski do ko-
misji bud¿etu i finansów dotycz¹ce innej propozy-
cji. Nie, innych propozycji w formie uchwa³y nie
by³o. Do naszej komisji sp³ynê³y tylko wnioski po-
szczególnych komisji o przyjêcie ustawy bez po-
prawek. Tak¿e na posiedzeniu komisji bud¿etu
i finansów nie pojawi³y siê ¿adne inne propozycje,
które dotyczy³yby dokonania zmian w przed³o¿e-
niu sejmowym, a wczeœniej rz¹dowym.

Senator Pupa mówi³, ¿e bud¿et nowelizuje siê
w sytuacjach nadzwyczajnych. Tak. I tak¹ w³aœ-
nie sytuacjê mamy teraz. W roku 2008, gdy praco-
waliœmy nad bud¿etem, i wczeœniej, gdy rz¹d go
przygotowywa³, wszelkie, ¿e tak powiem, wskaŸ-
niki makroekonomiczne dotycz¹ce Polski by³y
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zdecydowanie lepsze ni¿ wskaŸniki dotycz¹ce in-
nych krajów. Dlatego na posiedzeniu komisji nie
zg³aszaliœmy tego jako problemu ani tego, ¿e ten
bud¿et powinien byæ ju¿ na pocz¹tku roku inaczej
przygotowany. I wydaje siê, ¿e zrobiliœmy dobrze,
¿e przyjêliœmy bud¿et na rok 2009 w takim w³aœ-
nie kszta³cie, w jakim go przyjêliœmy. A to, ¿e teraz
jesteœmy zmuszeni nowelizowaæ ten bud¿et…
Có¿, wydaje siê, ¿e sytuacja by³aby czy mog³aby
byæ trudniejsza, je¿elibyœmy od razu, na pocz¹tku
roku, gdy ca³a atmosfera w gospodarce by³a jesz-
cze taka proinwestycyjna, aktywizuj¹ca ludzi
w ró¿nych obszarach… Po prostu wygaszanie te-
go optymizmu wczeœniej mog³oby wywo³aæ jesz-
cze bardziej negatywne skutki. No ale to jest te-
mat na inn¹ dyskusjê. W ka¿dym razie ta sprawa
nie by³a analizowana na posiedzeniu komisji i nie
ma ona ¿adnego zwi¹zku z wyborami. Tego pro-
blemu – mimo to, co sugeruje tutaj pan senator
Ryszka – nikt nie podnosi³ podczas prac komisji
bud¿etu i finansów.

Nowelizacja, pyta³ o to senator Klima, to by³o…
Nie zapisa³em w ca³oœci tego pytania. Noweliza-
cja… Aha, ¿e dochody by³y w ubieg³ym roku za
wysoko wyszacowane. No, to widzimy, ¿e by³y…

(G³os z sali: Wszystkie podatki za wysoko…)
(G³os z sali: Na ten rok.)
Proszê?
(G³os z sali: Na ten rok.)
To widzimy, ¿e taka jest prawda. Te wydatki,

które by³y szacowane w projekcie bud¿etu…
(G³os z sali: Pytanie by³o o odpowiedzialnoœæ.)
(Senator Piotr Kaleta: Trzeba by³o nas s³uchaæ.)
…czy w bud¿ecie pañstwa na rok bie¿¹cy, zo-

sta³y zawy¿one, poniewa¿ za³o¿enia by³y takie, ¿e
wzrost gospodarczy bêdzie wy¿szy, ni¿ realnie siê
okaza³o.

Czy ktoœ poniesie za to odpowiedzialnoœæ? Ko-
misja bud¿etu i finansów tej sprawy nie analizo-
wa³a, nie ocenia³a, taki problem nie zosta³ posta-
wiony.

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

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Moje pytanie w³aœciwie zosta³o ju¿ wczeœniej

zadane…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To proszê

nie zadawaæ, Panie Senatorze.)
Mia³em zamiar pytaæ, ale teraz chcia³bym tylko

króciutko… Chodzi mi o ten plan B dla szpitali,
program rz¹dowy, bardzo istotny, na który w bu-
d¿ecie nie znalaz³a siê ani z³otówka. Pan senator
sprawozdawca, odpowiadaj¹c na pytania o ciêcia

w odniesieniu do jakichkolwiek programów, mó-
wi, ¿e w³aœciwie nic z³ego siê nie sta³o. Rozumiem
wiêc, ¿e nie ma nawet z³otówki na program, ale nic
z³ego siê nie dzieje. Rozumiem te¿, ¿e te samo-
rz¹dy, które na ten program liczy³y i ju¿ podjê³y
dzia³ania w tym wzglêdzie, mog¹ byæ pewne, ¿e te
pieni¹dze otrzymaj¹, mimo ¿e nie ma ich w bud¿e-
cie. Tak?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Kaleta. Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo, ja w nawi¹zaniu do wypo-

wiedzi dwóch moich przedmówców, wypowiedzi
dotycz¹cych ustawy o ograniczeniu… przepra-
szam, dotycz¹cych projektu ograniczenia wydat-
ków w kancelariach prezydenta, premiera, Se-
jmu, Senatu czy agend rz¹dowych. Ja wiem, ¿e
pan senator subtelnie ucieka od pewnej odpowie-
dzi, ¿e byæ mo¿e wydatki w Kancelarii Prezydenta
zosta³y uszczuplone nie w taki sposób, jak powin-
ny. Ale kolegom senatorom, którzy o to dopytywa-
li, radzi³bym, ¿eby wczytali siê dok³adnie w to, ja-
kie s¹ zadania prezydenta i jaka jest skala zatrud-
nienia w kancelarii premiera i prezydenta. To tyle
ad vocem wypowiedzi moich kolegów.

Senator Dajczak przedstawi³ tutaj bardzo cie-
kaw¹ koncepcjê: mimo ¿e nie ma pieniêdzy na po-
szczególne zadania, to tak na dobr¹ sprawê nic
z³ego siê nie dzieje. W zwi¹zku z tym chcia³bym za-
pytaæ pana przewodnicz¹cego, czy nic z³ego siê
nie wydarzy, je¿eli obetniemy prawie 1 miliard
400 tysiêcy z³ z funduszu alimentacyjnego.
Chcia³bym, ¿eby pan przewodnicz¹cy mnie uspo-
koi³, ¿e nie bêdzie koniecznoœci…

(Senator Czes³aw Ryszka: Likwidacja…)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale minuta

ju¿ minê³a, Panie Senatorze.)
Nie minê³a jeszcze.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pan jakoœ

nie mo¿e dotrzeæ do tego w³aœciwego pytania.)
Jak pan marsza³ek mi pozwoli, to dotrê.
W zwi¹zku z tym chcia³bym zapytaæ, czy nie ma

tutaj zagro¿enia wyp³aty œwiadczeñ alimentacyj-
nych.

I podobne pytanie: skoro nic z³ego siê nie dzieje,
to czy… Skoro obcinamy kwotê 555 milionów z³
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych na wyp³atê
emerytur, to czy nie ma zagro¿enia wyp³aty tych
emerytur? Panie Marsza³ku, ju¿ skoñczy³em.
Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Ryszka. Proszê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Dziêkujê…)
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Rezygnuje pan? To dobrze.
(Senator Czes³aw Ryszka: Pan marsza³ek chce,

¿eby du¿o tych pytañ… Tak ¿e dziêkujê…)
Pan senator Gogacz w takim razie, nastêpny na

liœcie.
(Senator Czes³aw Ryszka: Nie, nie. Ja dziêkujê,

¿e dopuszcza mnie pan do zadania pytania.)
A, to proszê.

Senator Czes³aw Ryszka:
Panie Senatorze Przewodnicz¹cy, wielokrotnie

ju¿ tutaj pan potwierdza³, ¿e sytuacja rodzin
i dzieci nie jest zagro¿ona, ¿e to w³aœnie z rezerwy
solidarnoœci bêd¹ na to pieni¹dze. Chcia³bym je-
dnak przypomnieæ, ¿e nie jest prawd¹, ¿e te pie-
ni¹dze bêd¹ takie same, poniewa¿ rz¹d zamrozi³
na trzy kolejne lata…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê nie
przypominaæ, proszê pytaæ, Panie Senatorze.)

…kryterium dochodowe uprawniaj¹ce do
œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej. I tak samo jest,
jeœli chodzi o œwiadczenia rodzinne. Czy nie zna-
czy to, ¿e przez zamra¿anie tych kryteriów docho-
dowych zwiêkszy siê ubóstwo rodzin? Bo w tej re-
zerwie solidarnoœci spo³ecznej nie bêdzie ju¿ tyle
pieniêdzy, ¿eby to wyrównaæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, odpowiedzi. Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo! Ja nie mówi³em

i nie mówiê, ¿e siê nic z³ego nie dzieje. W ka¿dej sy-
tuacji, jeœli ogólnie pieniêdzy jest mniej, to i za-
wsze jest trudniej. Wszyscy tego doœwiadczamy
i to wiemy. Je¿eli wiêc bêdzie mniej pieniêdzy
w bud¿ecie pañstwa, to, si³¹ rzeczy, bêdzie trud-
niejsza sytuacja w wielu sytuacjach i aspektach.
To nie ulega w¹tpliwoœci.

(Senator W³adys³aw Ortyl: Ale teraz jest kry-
zys.)

Rz¹d, proponuj¹c ten projekt bud¿etu –
a i Sejm, bo go zaakceptowa³ – dzia³a³ tak, ¿eby ob-
szary bardzo wra¿liwe spo³ecznie by³y jak naj-
mniej dotkniête tymi problemami. W zwi¹zku
z tym chcê powiedzieæ – pewnie pani minister do-
bitniej to oœwiadczy, maj¹c, ¿e tak powiem, moc
urzêdu ministra za sob¹ – ¿e nie ma zagro¿eñ
w kwestii wyp³aty emerytur i innych œwiadczeñ,
które wynikaj¹ z ustaw, w tym tak¿e co do wyp³at
alimentów.

Sprawa, któr¹ zg³asza pan senator Ryszka, czy-
li zamro¿enie progów… Konsekwencje s¹ oczywi-
œcie takie, ¿e… To jest zamro¿enie wysokoœci chy-
ba z roku 2004, czyli w roku 2005, 2006, 2007

i 2008 nie by³o to zmieniane. I co roku, tak¿e za
rz¹dów poprzednich, jest z tym problem. Wiem, ¿e
tak¿e koledzy z Prawa i Sprawiedliwoœci podnosili
za rz¹dów Prawa i Sprawiedliwoœci tê sprawê, ¿e
wtedy nale¿a³o to podnosiæ, bo mo¿e by… No ale
teraz jest sytuacja, jak zauwa¿y³ pan senator Or-
tyl, kryzysowa, wiêc tym trudniej rewaloryzowaæ
te wielkoœci, zw³aszcza ¿e wówczas trzeba by zna-
leŸæ gdzieœ na to pieni¹dze. Có¿, oczywista spra-
wa, ¿e efektem zamra¿ania jakichkolwiek progów
jest to, i¿ relatywnie mniejsza liczba osób niemie-
szcz¹cych siê w tych wide³kach otrzymuje œwiad-
czenia tego czy innego rodzaju. To jest proste
i oczywiste.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

To ju¿ wszystkie odpowiedzi, Panie Senatorze?
(Senator Kazimierz Kleina: Tak, bo senator Daj-

czak…)
Pan senator Gogacz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Senatorze Sprawozdawco, chcia³bym za-
pytaæ o coœ w zwi¹zku ze zmniejszeniem wydatków
na Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowo-
tworowych. Nie tak dawno, w 2005 r., przyjêliœmy
ten program, nadaj¹c mu rangê ustawy i szczyc¹c
siê przed Europ¹, przed œwiatem, ¿e wobec bardzo
niekorzystnych statystyk dotycz¹cych walki z ra-
kiem my ustanawiamy program o randze ustawy
i przeznaczamy na to pieni¹dze. Teraz jednak,
w nowelizacji bud¿etu, mamy propozycjê, a¿eby
zmniejszyæ wydatki w tym roku o 30 milionów z³.
Moje pytanie z tego wynikaj¹ce jest szersze.

Czy w odniesieniu do dzia³ów tak newralgicz-
nych jak zdrowie, gdzie straty mog¹ byæ niepowe-
towane – bo strat, które poniesie zdrowie ludzkie
nie mo¿na odrobiæ w nastêpnych latach, kiedy,
hipotetycznie, bêdzie prosperity – by³y podczas
dyskusji komisji g³osy sprzeciwu co do tego, a¿e-
by zmniejszaæ wydatki bud¿etu pañstwa? Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Krajczy, proszê bardzo.

Senator Norbert Krajczy:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mam takie pytanie. W ramach

bud¿etu zabrano ponad 500 milionów z³ przezna-
czonych na Policjê, a przecie¿ w tej chwili rz¹d za-
lega chyba ju¿ z kilkudziesiêcioma milionami
i z p³atnoœci¹ pewnych pochodnych pensji. W ró¿-
nych komendach jest ró¿nie, ale przeciêtnie jest
to po kilkanaœcie milionów z³otych.
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I druga rzecz, zwi¹zana ze zdrowiem. Ja wiem,
¿e sztandarowym programem by³o tworzenie spó-
³ek prawa handlowego. Ale na dzieñ dzisiejszy sa-
morz¹dy czuj¹ siê oszukane. Bo to nie jest tak, jak
pan powiedzia³, ¿e pieni¹dze bêd¹. Nie ma tych
pieniêdzy. Tak ¿e ci, którzy ewentualnie poszli
w te przekszta³cenia, w ten wariant B, który zak³a-
da³, ¿e œrodki bêd¹, czuj¹ siê po prostu oszukani.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani senator Fetliñska. Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja z podziwem s³ucham retoryki pana senatora

sprawozdawcy. Mam takie wra¿enie, ¿e wszêdzie
siê polepszy w wyniku tych zmian…

(G³os z sali: Przecie¿ on ca³y czas mówi, ¿e jest
gorzej.)

...które wprowadza nowelizacja ustawy. Skoro
wiêc jest tak dobrze, to czy s¹ jednak obszary,
o które siê pan senator niepokoi? Chcia³abym o to
w³aœnie zapytaæ. Czêœciowo pan senator odpowie-
dzia³ na to pytanie w ramach odpowiedzi dla pana
senatora Ryszki, ale niech to bêdzie takie pytanie
uzupe³niaj¹ce.

I druga rzecz. Na posiedzeniach wszystkich
komisji wnoszono o przyjêcie ustawy bez popra-
wek. Pan senator, sprawozdaj¹c, stwierdzi³, ¿e
jest oczywiœcie mo¿liwe wprowadzenie popra-
wek, tylko musz¹ to byæ poprawki racjonalnie
uzasadnione. Chcia³abym zapytaæ, czy rzeczywi-
œcie tak jest… A wiêc nawet jeœli naprawdê wytê-
¿ymy ca³¹ swoj¹ inteligencjê i z³o¿ymy poprawki,
to czy one bêd¹ przyjête, czy jednak, zgodnie z dy-
scyplin¹ klubow¹ Platformy Obywatelskiej, zo-
stan¹ przeg³osowane negatywnie i na koniec bê-
dzie wniosek o przyjêcie ustawy bez poprawek?
Dziêkujê bardzo.

(Senator Jan Rulewski: To jest pytanie retory-
czne.)

(Senator Janina Fetliñska: Ale to jest pytanie
zasadnicze. Dziêkujê.)

(Senator Jan Rulewski: Ale retoryczne.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê o krótkie odpowiedzi.

Senator Kazimierz Kleina:
Zaczynaj¹c od pytania pani senator Fetliñ-

skiej… W sprawach bud¿etu z regu³y jest dyscyp-
lina w g³osowaniach. To jest praktyka stosowana
od wielu lat, generalnie dotycz¹ca przyjêcia usta-
wy bud¿etowej. Ró¿ne jednak poprawki s¹ przyj-

mowane i doskonale pani senator wie, ¿e czasami
senatorowie czy pos³owie koalicji rz¹dz¹cej przy-
jmuj¹ te poprawki, które zg³asza³a opozycja. Jak
pani senator powiedzia³a, je¿eli ca³y, ¿e tak po-
wiem, intelekt zostanie tutaj wykorzystany i za-
anga¿owany w to, ¿eby przygotowaæ jak¹œ nad-
zwyczajnie dobr¹ poprawkê i ona bêdzie rzeczywi-
œcie nadzwyczajna, to – jestem o tym przekonany
– zostanie ona przyjêta. Bêdziemy…

(G³os z sali: Œci¹gamy pos³ów z wakacji.)
Zobaczymy, jak to bêdzie.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Wysoki Se-

nacie po prawej stronie: cisza!)
Ja myœlê, ¿e to naprawdê jest mo¿liwe, zawsze,

w ka¿dej sytuacji. Nie ma, ¿e tak powiem, podjêtej
z góry, jednoznacznej i ostatecznej decyzji. Cho-
cia¿ rzeczywiœcie we wszystkich komisjach, tak¿e
w komisji bud¿etu, przyjmowano tê ustawê bez
poprawek. Ale przecie¿ nigdy do koñca nie wie-
my… No, z praktyki, w pracy w Senacie wiemy, ¿e
czasami pojawiaj¹ siê poprawki, które musimy
przyj¹æ, nawet gdybyœmy pocz¹tkowo nie chcieli,
bo na przyk³ad pos³owie w Sejmie nie zauwa¿yli
czegoœ, co jest istotne z punktu widzenia ca³ej
ustawy. A wiêc ta sprawa nie jest zamkniêta tak¿e
w tej ustawie. Je¿eli siê pojawi dobra poprawka,
taka, dziêki której zdecydowanie lepiej bêdzie
mo¿na rozwi¹zaæ nasze problemy bud¿etowe, to
na pewno j¹ przyjmiemy. Ja pierwszy bêdê nama-
wia³ kolegów, ¿eby tak¹ poprawkê przyj¹æ. Chodzi
tylko rzeczywiœcie o to, ¿eby ona mia³a taki cha-
rakter i ¿eby, jak pani mówi³a, zaanga¿owaæ w to
ca³y intelekt, wszystko to, co najlepsze mamy
w g³owach, w umys³ach. Wtedy chyba wszyscy bê-
d¹ tego chcieli. I oczywiœcie ja nie mówiê, ¿e wszy-
stko jest idealne. No nie jest, oczywiœcie, to wie-
my. Gdyby sytuacja by³a idealna, to przecie¿ nie
zabieralibyœmy siê za sprawê nowelizacji bud¿e-
tu. To wiemy wszyscy, prawda? A wiêc te nasze
zmiany w bud¿ecie – i na to zwracaliœmy uwagê
podczas prac w komisji – polegaj¹ g³ównie na tym,
¿e zmniejszamy wydatki, poniewa¿ s¹ mniejsze
dochody. W zwi¹zku z tym trzeba po prostu zna-
leŸæ miejsca, gdzie ta operacja polegaj¹ca na
zmniejszeniu wydatków bêdzie najmniej bolesna,
gdzie mo¿na bêdzie przesun¹æ wydatki, które pla-
nowaliœmy w tym roku, a które zrealizujemy za
rok czy nawet za dwa lata. Na tym polega ca³a ta
operacja. I trzeba tak to zrobiæ, ¿eby ona by³a jak
najbardziej racjonalna.

Bywa to bolesne, oczywiœcie, jak senator Go-
gacz tutaj powiedzia³, oszczêdnoœci na zdrowiu s¹
bolesne. Wiemy jednak, ¿e przez to sito w obszarze
zdrowia pieni¹dze bardzo ³atwo przechodz¹, czê-
sto mamy tam problemy z uszczelnieniem. I czê-
sto bywa te¿ tak, ¿e kiedy jedni w tej izbie mówi¹,
¿e uszczelniamy, nie wypuszczamy pieniêdzy, to
drudzy kombinuj¹ i dok³adaj¹ takie poprawki, ¿e-
by tutaj to rozszczelniæ, ¿eby gdzieœ tam mog³y
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pójœæ jakieœ pieni¹dze. Nie robi siê tego w takim
duchu, ¿e ktoœ kombinuje i próbuje po prostu te
pieni¹dze gdzieœ wyprowadziæ, tylko czêsto w do-
brej wierze. I pojawiaj¹ siê pomys³y, które w prak-
tyce prowadz¹ w³aœnie do tego, ¿e pieni¹dze wy-
p³ywaj¹, mamy wszyscy mniejsz¹ kontrolê,
mniejszy wp³yw na to, co siê z nimi dzieje. S³u¿ba
zdrowia jest bardzo wra¿liwa pod tym wzglêdem.
£atwo jest tutaj mówiæ, ¿e jakiœ wydatek jest nie-
zbêdny, bo czêsto taki jest, ale tak¿e tutaj trzeba
liczyæ wszystkie pieni¹dze.

Program chorób nowotworowych. Na ten pro-
gram… Oczywiœcie nie zosta³a zlikwidowana
w ca³oœci ta rezerwa zwi¹zana z chorobami nowo-
tworowymi. Ona pozostaje, ale zosta³a zmniejszo-
na. Wynika to z tego, ¿e po prostu nie ma pieniê-
dzy. Oczywiœcie pewnie to, co by… Bo czêsto s¹ to
indywidualne tragedie, kiedy pañstwa po prostu
nie staæ na to, ¿eby z pieniêdzy publicznych leczyæ
tê czy inn¹ osobê. Jako senatorowie czêsto z tak¹
sytuacj¹ siê spotykamy. Przychodz¹ do nas po-
szczególne osoby prosz¹c o pomoc, mówi¹c, ¿e
mo¿e my mo¿emy jakoœ pomóc, sprawiæ, ¿eby
ktoœ móg³ byæ leczony. A koszt tego leczenia jest
ogromny. Jeœli nie ma tych pieniêdzy, to nie jeste-
œmy w stanie w tych sprawach pomóc. A wiêc taka
jest sytuacja. Myœlê, ¿e poprosilibyœmy pani¹ mi-
nister, ¿eby jakoœ szerzej omówi³a ten temat, po-
wiedzia³a, jak ta sprawa mo¿e ewentualnie wy-
gl¹daæ, bo to rzeczywiœcie jest problem.

Problem Policji. Czy brakuje pieniêdzy na do-
raŸne wydatki? Nie analizowaliœmy tego na posie-
dzeniach komisji. Bud¿et Policji jest tak skrojony,
¿eby j¹ utrzymaæ w takim kszta³cie, w jakim ona
jest i ¿eby mog³a normalnie funkcjonowaæ. Je¿eli
s¹ jakieœ doraŸne problemy wynikaj¹ce z realiza-
cji poszczególnych p³atnoœci, to myœlê, ¿e tutaj
pani minister udzieli jakiejœ szerszej odpowiedzi.
Na posiedzeniu komisji nie analizowaliœmy tej
sprawy pod tym k¹tem. ¯aden z senatorów nie
zwróci³ nam te¿ uwagi na to, ¿e wystêpuj¹ w tej
chwili takie doraŸne problemy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Dobkowski, proszê bardzo.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Chcia³bym

zadaæ takie bardziej ogólne pytanie. Sejm aktual-
nie, po uchwaleniu ustawy bud¿etowej i innych
ustaw, jest na urlopie, a my teraz debatujemy,
procedujemy w sprawie ustawy o zmianie bud¿e-
tu.

Co bêdzie w sytuacji, kiedy Senat uchwali po-
prawki? Czy wtedy Sejm bêdzie œci¹gany z waka-
cji i bêdzie w trybie pilnym przyjmowaæ te popraw-

ki, czy te¿ jest przewidziane, ¿e bêdzie to robi³ we
wrzeœniu? I czy to prawda, ¿e jest ju¿ postanowio-
ne, i¿ Senat ma ¿adnej poprawki nie przyjmowaæ,
a pos³owie mog¹ sobie spaæ spokojnie na urlopie,
na wakacjach?

(G³os z sali: Postanowione.)
Czy to prawda, ¿e by³o takie polityczne…
(G³os z sali: Ju¿ po g³osowaniu.)
…postanowienie, ¿e Senat ma ¿adnej poprawki

nie przyj¹æ? Dziêkujê.
(G³os z sali: Nie ma.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panowie Senatorowie, to pytanie ju¿ by³o, a te-

raz siê powtarza. Prosi³bym o unikanie repetycji
w pytaniach.

(G³os z sali: Tego jeszcze nie by³o. Nie by³o, Pa-
nie Marsza³ku.)

A teraz, to powiedziawszy, proszê pana senato-
ra Krajczego.

Senator Norbert Krajczy:
Panie Marsza³ku, dziêkujê.
Pytanie do pana senatora sprawozdawcy. Ci,

którzy s¹ w Komisji Zdrowia, wiedz¹, ¿e w tej
chwili przerzuca siê œrodki, a w³aœciwie wyci¹ga
siê œrodki przeznaczone na zdrowie. Mówiliœmy
tutaj o zdrowiu; pan senator dawa³ radê doty-
cz¹c¹ uszczelnienia systemu. Chodzi jednak o ta-
k¹ sprawê. Otó¿ w wiêkszoœci za procedury wyso-
kospecjalistyczne ma p³aciæ ju¿ nie Ministerstwo
Zdrowia, tylko Narodowy Fundusz Zdrowia.

I teraz chcia³bym zapytaæ: gdzie bêd¹ te œrodki?
Bo z tego, co wiem, to tak zwane ponadlimitowe
wykonania nie s¹ ju¿ p³acone przez NFZ w tym ro-
ku. Praktycznie rzecz bior¹c, powiêkszamy je-
dnak tê dziurê w finansowaniu zdrowia.

I jeszcze jedno. To nie jest tak, Panie Senatorze
Sprawozdawco, ¿e mo¿emy zabraæ ileœ tam milio-
nów, na przyk³ad w programie onkologicznym,
i nic siê nie stanie. Stanie siê, ktoœ wypadnie z te-
go programu. I niestety, bêdzie nas ogl¹da³ z góry.

(Senator Kazimierz Kleina: Mówi³em o tym
przecie¿…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê bardzo o odpowiedzi.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pytanie pana

senatora Dobkowskiego by³o istotne, ale na to py-
tanie w zasadzie ju¿ odpowiada³em. Je¿eli my
przeg³osujemy poprawki dotycz¹ce bud¿etu, to
Sejm zbierze siê w terminie regulaminowym i bê-
dzie g³osowa³ nad poprawkami do bud¿etu czy do
innych ustaw, które bêd¹ rozpatrywane podczas
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prac na tym posiedzeniu Senatu. Nie ma ¿adnej
ostatecznej decyzji w tej sprawie. Jeszcze raz mó-
wiê: je¿eli pojawi siê dobra poprawka, która bê-
dzie rzeczywiœcie wnosi³a nowe wartoœci do tej
ustawy o zmianie ustawy bud¿etowej, to ona na
pewno zostanie przyjêta. To jest oczywiste. Prze-
cie¿ taka jest… Zreszt¹, tak szczerze mówi¹c, to
nawet nie jest nasze zmartwienie. My jesteœmy od
tego, ¿eby uchwaliæ ustawê w mo¿liwie jak najlep-
szym, wed³ug naszej wiedzy, kszta³cie, a Sejm
musi siê do tego ustosunkowaæ w regulamino-
wym, przewidzianym ustawami terminie, i tyle.
I poradzi sobie z tym problemem. Nie tylko z taki-
mi problemami sobie radzono.

W sprawie tych procedur wysokospecjalistycz-
nych, o których pan senator tutaj wspomnia³, nie
jestem w stanie tak precyzyjnie odpowiedzieæ.
Myœlê, ¿e tutaj udzieli odpowiedzi pani minister
lub ktoœ inny albo ewentualnie pan senator otrzy-
ma odpowiedŸ na piœmie z ministerstwa. Jak te
sprawy bêd¹… Ja zreszt¹ powiedzia³em ju¿, odpo-
wiadaj¹c senatorowi Gogaczowi – mo¿e pan sena-
tor tego nie s³ysza³ – ¿e je¿eli zmniejszamy œrodki
na cel zwi¹zany z ochron¹ zdrowia, to oczywiœcie
wiadomo, ¿e ktoœ na jakiœ program rehabilitacyjny
czy leczniczy siê nie za³apie. Takie indywidualne
przypadki niestety mog¹ byæ, tak mo¿e byæ. To jest
bolesne, ale tak zawsze bywa. Nawet gdybyœmy
uchwalili o 100 milionów z³ wiêcej, to i tak mog³oby
siê okazaæ, ¿e ktoœ nie znajdzie siê w tej grupie
osób, które otrzymaj¹ takie œwiadczenie. To tyle.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
To jeszcze tylko ja coœ uzupe³niê. Pierwsze posie-

dzenie Sejmu jest 26 sierpnia. My normalnie mamy
termin trzydziestodniowy na rozpatrzenie ustawy,
chyba ¿e s¹ ustawy, które musz¹ byæ wczeœniej roz-
patrywane. Sejm nie ma ustawowego obowi¹zku
rozpatrywania naszych poprawek w terminie mie-
siêcznym czy nawet d³u¿szym. Ale nawet gdyby by³
miesiêczny termin, to 26 sierpnia, gdyby taka by³a
wola Senatu, Sejm teoretycznie móg³by uwzglêdniæ
nasze poprawki i nad nimi g³osowaæ. A wiêc pod
tym wzglêdem nie ma ¿adnego niebezpieczeñstwa.
W ogóle nie ma takiego problemu.

Panie Senatorze, proszê siê napiæ wody i ode-
tchn¹æ. Mo¿e pan teraz usi¹œæ. (Oklaski)

I teraz w takim razie…
Dziêkujemy bardzo.
Proszê pañstwa, oczywiœcie to by³ projekt

rz¹dowy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du
upowa¿niony jest minister finansów.
Witam pani¹ minister El¿bietê Suchock¹-Ro-

gusk¹. Pani minister by³a tu ju¿ wielokrotnie
przywo³ywana. Zapraszam pani¹ minister na mó-
wnicê. Czy chcia³aby pani w tym momencie coœ
dodaæ?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów El-
¿bieta Suchocka-Roguska: Dzisiaj to pan minister
Kotecki…)

A, to proszê bardzo, pan minister Kotecki.
Witam, Panie Ministrze.
Myœmy siê przyzwyczaili, ¿e to kobieta repre-

zentuje Ministerstwo Finansów.
W takim razie proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Tym razem parytet dzia³a odwrotnie.
Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowne Panie

i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym powiedzieæ kilka s³ów o uwarunko-

waniach przygotowywania tej nowelizacji ustawy
bud¿etowej, bo one tak naprawdê okreœlaj¹ jej
kszta³t.

Otó¿ wiadomo, ¿e z ustaw¹ bud¿etow¹ wi¹¿e
siê olbrzymia odpowiedzialnoœæ, bo prawdopo-
dobnie ¿adna inna ustawa nie ma takiego wp³y-
wu na ostateczne wyniki gospodarcze, jak
w³aœnie ta. Jej nowelizacja powinna byæ doko-
nywana rzeczywiœcie tylko wtedy, kiedy to jest
niezbêdne, i najlepiej oczywiœcie takiej noweli-
zacji nie robiæ, bo ustawa bud¿etowa jest map¹
drogow¹, okreœla to, w jakim kierunku i w ja-
kim tempie zmierzaj¹ gospodarka, przedsiê-
biorstwa, konsumenci, a bardzo trudno poru-
szaæ siê po drodze, na której drogowcy zbyt czê-
sto zmieniaj¹ oznakowania. W zwi¹zku z tym
nale¿a³oby co do zasady nie robiæ nowelizacji
bud¿etu, a je¿eli ona musi nast¹piæ, to powin-
na byæ bardzo rozwa¿na i nie mo¿na dopuœciæ,
¿eby by³a powtarzana w ci¹gu jednego roku
dwukrotnie.

To pozwala mi uzasadniæ termin przedstawienia
projektu nowelizacji ustawy bud¿etowej. Otó¿ gdy-
by deficyt w ustawie bud¿etowej zosta³ zwiêkszony
ju¿ w koñcu roku ubieg³ego b¹dŸ na pocz¹tku bie-
¿¹cego roku, to prawdopodobnie obecnie mielibyœ-
my do czynienia z potrzeb¹ ponownej nowelizacji.
Myœlê, ¿e nie ma tu w¹tpliwoœci, dlatego ¿e…

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Dlaczego?)
Oczywiœcie zaraz to wyjaœniê.
Z czego wynika koniecznoœæ nowelizacji usta-

wy bud¿etowej? Przede wszystkim jest to konsek-
wencja wp³ywu niekorzystnych zmian w otocze-
niu makroekonomicznym, które oddzia³uj¹ bez-
poœrednio na bie¿¹c¹ i na oczekiwan¹ w tym roku
sytuacjê finansów publicznych. Na pewno jest
tak, ¿e gospodarka œwiatowa, kraje strefy euro,
które s¹ pogr¹¿one obecnie w najg³êbszym kryzy-
sie od kilkudziesiêciu lat… To otoczenie zewnêtrz-
ne wp³ywa na sytuacjê makroekonomiczn¹ Polski
i ani w koñcu ubieg³ego roku, ani nawet na po-
cz¹tku tego roku nikt nie spodziewa³ siê – to oczy-
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wiœcie jest do zweryfikowania, mo¿emy mówiæ
o prognozach wielu prognostycznych oœrodków
ekonomicznych – ¿e skala tego spowolnienia, kry-
zysu czy recesji w innych krajach, w przypadku
Polski jest to spowolnienie, bêdzie a¿ tak du¿a.
W zwi¹zku z tym, gdybyœmy dokonali tej noweli-
zacji w styczniu, lutym, marcu, kiedy wszyscy
ekonomiœci wielokrotnie, w³aœciwie mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e co dwa tygodnie, weryfikowali swoje
prognozy, obni¿aj¹c wskaŸniki – ten proces trwa³
mniej wiêcej do maja – te¿ musielibyœmy dokonaæ
takiej weryfikacji. To jest takie doœwiadczenie,
które rzeczywiœcie uczy prognostyków makroeko-
nomicznych du¿ej pokory w prognozowaniu sy-
tuacji makroekonomicznej. Zreszt¹ te korekty – to
dodatkowy argument – nie tylko by³y czêste, ale
by³y te¿ bardzo znacz¹ce. W przypadku innych
krajów czasami siêga³y nawet kilkunastu pun-
któw procentowych PKB. Ostatni przyk³ad, Litwy:
okazuje siê, ¿e wzrost, czyli w tym przypadku spa-
dek, gospodarki litewskiej wyniós³ ponad –20%.
Na pewno nikt nie móg³ takiej sytuacji przewi-
dzieæ na pocz¹tku roku. Ta fala – bo rzeczywiœcie
mo¿na mówiæ o fali – zmian prognoz na coraz bar-
dziej pesymistyczne opad³a, tak jak powiedzia³em,
w maju, czerwcu i teraz mo¿na mówiæ o pewnej
stabilizacji prognoz makroekonomicznych, tak¿e
w przypadku polskich prognoz, a nawet mo¿na
mówiæ, odnosi siê to zw³aszcza do tego miesi¹ca, ¿e
niektórzy ekonomiœci nieœmia³o, i s³usznie nie-
œmia³o, zaczynaj¹ rewidowaæ te prognozy i czyniæ
je trochê bardziej optymistycznymi. Wynika to
z ostatnich danych makroekonomicznych opubli-
kowanych przez G³ówny Urz¹d Statystyczny,
w szczególnoœci dotycz¹cych sprzedanej produkcji
przemys³owej oraz sprzeda¿y detalicznej.

W zwi¹zku z tym chcia³bym przypomnieæ, ¿e ta
rz¹dowa prognoza makroekonomiczna, która by-
³a podstaw¹ czy baz¹ przygotowania ustawy bu-
d¿etowej jesieni¹ zesz³ego roku, bo prace rz¹du
nad ustaw¹ bud¿etow¹ koñcz¹ siê we wrzeœniu,
nie mog³a przewidywaæ tego, co siê wydarzy w tym
roku, po prostu nie mog³a. Zreszt¹ inne oœrodki
tak¿e tak silnego spowolnienia nie przewidywa³y,
a to spowolnienie to ró¿nica prawie piêciu pun-
któw procentowych pomiêdzy zesz³orocznym PKB
a bie¿¹cym.

Mówiono oczywiœcie, ¿e polska gospodarka bê-
dzie odporniejsza na kryzys, ale nie mówiono, ¿e
ona tego kryzysu uniknie. Przy tym te przes³anki
twierdzenia, ¿e ta odpornoœæ bêdzie wiêksza,
opiera³y siê na tym, ¿e nie mieliœmy do czynienia,
na szczêœcie, z zaburzeniami na rynku w sektorze
finansowym, w sektorze bankowym, co wynika³o
z przyczyn, których w tym miejscu chyba nie po-
winniœmy omawiaæ. Jednak, tak jak powiedzia-
³em, kolejne miesi¹ce po tym pierwszym przygo-
towaniu ustawy bud¿etowej przynosi³y systema-

tyczne pogorszenie perspektyw w gospodarce
œwiatowej, systematyczne, jeszcze raz to powta-
rzam, i bardzo znacz¹ce obni¿anie prognoz eko-
nomistów, zaskoczonych skal¹ kryzysu i jego
tempem. W zwi¹zku z tym przygotowaliœmy po-
prawkê do projektu ustawy bud¿etowej, ju¿ wtedy
zak³adaj¹c, ¿e ten wzrost bêdzie ni¿szy o ponad je-
den punkt procentowy od tego, który pierwotnie
zak³adaliœmy. W styczniu opracowano tak zwany
scenariusz zapasowy tempa wzrostu PKB. Zak³a-
da³ on, ¿e w tym roku wzrost wyniesie oko³o 1,7%,
wiêc dodatkowo by³o to jeszcze o dwa punkty
mniej ni¿ w grudniu. Tak ¿e mo¿na rzeczywiœcie
zauwa¿yæ, ¿e skala zmian i prognoz by³a bardzo
du¿a. W tym scenariuszu zapasowym zapropono-
wano jednoczeœnie ograniczenie wydatków bu-
d¿etu pañstwa o oko³o 20 miliardów z³ i oszczê-
dnoœci te oczywiœcie mia³y zapobiec ewentualne-
mu przekroczeniu deficytu bud¿etowego w ju¿
uchwalonej wtedy ustawie bud¿etowej na rok
2009. Wydaje siê, ¿e w³aœnie dziêki tym dzia³a-
niom zadanie zmiany ustawy bud¿etowej, jakie
dziœ stoi tak¿e przed Wysokim Senatem, jest rela-
tywnie ³atwiejsze, bo ju¿ wczeœniej zaprojektowa-
no oszczêdnoœci na poziomie oko³o 20 miliar-
dów z³, tyle ¿e okaza³o siê, ¿e nawet to nie wystar-
czy. Gdyby sytuacja w gospodarce globalnej uk-
szta³towa³a siê tak, jak oczekiwano jeszcze pó³ ro-
ku temu, czyli na pocz¹tku roku, te ograniczenia
dwudziestomiliardowe pewnie by wystarczy³y.
Sta³o siê jednak inaczej, ta skala by³a rzeczywi-
œcie du¿o wiêksza, przekroczy³a wszelkie racjo-
nalne oczekiwania z pocz¹tku roku.

Spadaj¹ce PKB u naszych g³ównych partnerów
oczywiœcie nie pozosta³o bez wp³ywu na gospo-
darkê polsk¹. Wprawdzie wszystko wskazuje na
to, ¿e Polsce nie grozi recesja, tak zwana recesja
techniczna, ¿e wzrost PKB nie bêdzie w ¿adnych
dwóch kolejnych kwarta³ach ujemny, czyli nie bê-
dzie mniejszy ni¿ zero, ale wzrost PKB bêdzie rze-
czywiœcie bardzo nieznaczny. Oczekujemy, ¿e
w kolejnych kwarta³ach bêdzie wynosi³ poni¿ej
1%, ¿e w ca³ym roku wzrost gospodarczy uk-
szta³tuje siê na poziomie oko³o 0,2%, co ju¿ dziœ,
tak jak powiedzia³em, wydaje siê byæ prognoz¹
bardzo ostro¿n¹, konserwatywn¹, ale chyba nau-
czeni poprzednim doœwiadczeniem tak¹ w³aœnie
prognozê powinniœmy przyjmowaæ. Tym bardziej
¿e ci¹gle jest niepewnoœæ, choæ du¿o mniejsza ni¿
na pocz¹tku roku, to ona ci¹gle jest znaczna i na
pewno du¿o wiêksza ni¿ przed kryzysem, jeœli
chodzi o przysz³e kszta³towanie siê sytuacji ma-
kroekonomicznej na œwiecie, nie tylko w Polsce.

Wracaj¹c do terminu dokonywania tej noweli-
zacji, powiem, ¿e wczeœniejsza nowelizacja bud¿e-
tu z uwagi na znaczn¹ niepewnoœæ dotycz¹c¹
kszta³towania siê koniunktury by³aby, jak siê wy-
daje, niepo¿¹dana. Jest to zwi¹zane z faktem, ¿e
zakres dostêpnych informacji o kszta³towaniu siê
realnych procesów by³ wtedy ograniczony. Wyni-
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ka³o to z opóŸnienia sprawozdawczoœci statysty-
cznej, ale tak¿e generalnie z tego, ¿e nie by³o jesz-
cze wiadomo, jak ukszta³tuj¹ siê g³ówne trendy
gospodarki. W zwi¹zku z tym prawdopodobieñ-
stwo postawienia b³êdnej diagnozy w przypadku
wczeœniejszej nowelizacji by³oby du¿e, bardzo du-
¿e, a konsekwencj¹ takiej sytuacji by³aby konie-
cznoœæ przygotowania kolejnej nowelizacji w trak-
cie roku bud¿etowego, co by³oby bardzo nieodpo-
wiedzialnym dzia³aniem.

Z tych powodów rz¹d zdecydowa³ siê poczekaæ
z nowelizacj¹ do momentu uzyskania dodatko-
wych informacji na temat stanu gospodarki,
ustabilizowania siê tego stanu – myœlê, ¿e mo¿e-
my powiedzieæ, ¿e mamy do czynienia z tak¹ sy-
tuacj¹ – w koñcu na zebranie informacji doty-
cz¹cych jednorazowych dochodów bud¿etu pañ-
stwa, które nastêpuje w pierwszej po³owie roku,
a jest zwi¹zane z systemem podatkowym. Mówiê
tu przede wszystkim o kwestii rozliczenia rocznego
w podatku dochodowym od osób prawnych i rozli-
czenia rocznego w podatku dochodowym od osób
fizycznych. Bilans, rozliczenie roczne tego podatku
zawsze jest obarczone pewn¹ niepewnoœci¹,
w zwi¹zku z tym informacje o kszta³towaniu siê
tych dwóch rozliczeñ rocznych pozwoli³y, myœlê,
na bardziej odpowiedzialne i bardziej precyzyjne
przygotowanie prognozy dochodów w tym roku.

Kolejny argument, który te¿ jest wa¿ny, to jest
kwestia konsekwencji tak zwanego efektu samo-
sprawdzaj¹cej siê prognozy. Otó¿ myœlê, ¿e pro-
gnozy rz¹dowe w przeciwieñstwie do prognoz ana-
lityków i ekonomistów bankowych maj¹ istotny
wp³yw na oczekiwania i sentymenty podmiotów
gospodarczych. W zwi¹zku z tym przy tak du¿ej
dozie niepewnoœci, z jak¹ mieliœmy do czynienia
w pierwszej po³owie roku, nieodpowiedzialne i po-
chopne korygowanie rz¹dowych prognoz gospo-
darczych mog³oby prowadziæ do nadmiernego pe-
symizmu i byæ mo¿e – byæ mo¿e, bo oczywiœcie, te-
go nie wiemy, generalnie ekonomia nie jest nauk¹
empiryczn¹ – mog³oby to wzmóc tendencje rece-
syjne mimo relatywnych dobrych czynników czy
podstaw, fundamentów w gospodarce. Te podsta-
wy oczywiœcie mo¿na zweryfikowaæ na podstawie
danych za I kwarta³ tego roku, kiedy rzeczywiœcie
gospodarka polska jako jedyna w Unii Europej-
skiej wykazywa³a wzrost.

Nowelizacja ustawy bud¿etowej jest przygoto-
wana, tak jak powiedzia³em, na podstawie za³o¿e-
nia wzrostu gospodarczego na poziomie 0,2%.
Tak znaczne obni¿enie, tak jak powiedzia³em,
prawie piêciopunktowe obni¿enie w stosunku do
pierwszej wrzeœniowej prognozy rz¹dowej jest
zwi¹zane z os³abieniem aktywnoœci inwestycyjnej
– mówiê ju¿ o strukturze tego wzrostu – przede
wszystkim sektora prywatnego, a tak¿e spadkiem
eksportu, który wynika z du¿ej skali spadków

w gospodarkach w tak zwanym otoczeniu zewnê-
trznym, czyli u naszych g³ównych partnerów han-
dlowych.

To, co bêdzie podtrzymywa³o wzrost gospodar-
czy w tym roku, to bêdzie konsumpcja sektora
prywatnego, inwestycje publiczne, bo one nie s¹
tak mocno skorelowane z bie¿¹c¹ koniunktur¹,
oraz poprawa salda wymiany handlowej, co jest
zwi¹zane z tym, ¿e dynamika eksportu wyka¿e je-
dnak mniejszy spadek, co ju¿ zreszt¹ widaæ, ni¿
dynamika importu, a wynika to z przestawienia
siê gospodarki na strukturê niejako mniej impor-
toch³onn¹.

Je¿eli chodzi o spadek dynamiki konsumpcji
gospodarstw domowych, to bêdzie on oczywi-
œcie ograniczony z powodu przejœciowego przy-
spieszenia tempa wzrostu realnych dochodów
do dyspozycji ludnoœci. Wynika ono z dokona-
nych w bie¿¹cym roku obni¿ek podatków,
przede wszystkim mówiê tu o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, ale tak¿e o podatku
VAT. Mo¿na te¿ mówiæ o takim znacz¹cym czyn-
niku, jakim by³ wzrost œwiadczeñ emerytalno-
-rentowych, czyli waloryzacja rent i emerytur,
a tak¿e o spadku inflacji. Prawdopodobnie do
koñca tego roku inflacja bêdzie siê obni¿aæ, co
spowoduje, ¿e w ujêciu realnym dochody do
dyspozycji gospodarstw domowych bêd¹ wy¿-
sze. Na zmniejszenie dynamiki konsumpcji
wp³ynie pewnie mniejsza dostêpnoœæ kredytu
konsumpcyjnego i pewna ostro¿noœæ w zacho-
waniu konsumentów zwi¹zana z sytuacj¹ go-
spodarcz¹. Przewiduje siê, ¿e realny wzrost spo-
¿ycia prywatnego w 2009 r. wyniesie 2,1% w po-
równaniu do 5,4% w 2008 r. Mamy tu jednak do
czynienia ze znacz¹cym spadkiem.

Jeœli chodzi o za³o¿enia dotycz¹ce aktywnoœci
inwestycyjnej w sektorze prywatnym, a tak¿e
w sektorze publicznym, w którym, tak jak powie-
dzia³em, mamy do czynienia z mniejszym uzale¿-
nieniem od bie¿¹cej koniunktury, to oczekujemy,
¿e tempo wzrostu nak³adów brutto na œrodki
trwa³e, czyli w³aœnie tych inwestycji, w ca³ej go-
spodarce bêdzie w tym roku ujemne i wyniesie
oko³o minus 2% w porównaniu z oœmioprocento-
wym wzrostem w zesz³ym roku. Te czynniki znaj-
duj¹ odzwierciedlenie czy wp³ywaj¹ na obni¿enie
popytu krajowego w naszej prognozie realnie do
0,7%. Dodatkowym elementem prowzrostowym,
który ci¹gnie gospodarkê, bêdzie zmniejszenie
nierównowagi zewnêtrznej. To jest ta zmiana
struktury popytu na mniej importoch³onn¹, wy-
nikaj¹ca miêdzy innymi z deprecjacji z³otego i po-
prawy tak zwanego terms of trade. Prognozowany
spadek eksportu, tak jak powiedzia³em, w naszej
prognozie jest mniejszy ni¿ spadek importu, dziê-
ki temu wk³ad eksportu netto we wzrost PKB jest
dodatni, na poziomie oko³o 1%. Zmniejszy siê tak-
¿e deficyt na rachunku obrotów bie¿¹cych do oko-
³o 3% i obni¿y siê inflacja. To s¹ za³o¿enia, na pod-
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stawie których przygotowaliœmy szacunki strony
dochodowej bud¿etu pañstwa.

Wiadomo, ¿e dynamika dochodów jest wypad-
kow¹ nie tylko poziomu PKB, to jest bardzo wa¿-
ne, czasami siê o tym zapomina, ale tak¿e jego
struktury. Jego poziom jest oczywiœcie pewn¹ za-
gregowan¹ miar¹ aktywnoœci gospodarczej, ale
poszczególne podatki zale¿¹ od sk³adowych PKB
i trzeba o tym pamiêtaæ. Dlatego te¿ poœwiêcê
chwilê tym uwarunkowaniom poszczególnych ty-
tu³ów dochodowych i realizacji tych tytu³ów
w pierwszym pó³roczu.

Realizacja dochodów bud¿etu w pierwszym
pó³roczu mia³a w du¿ej czêœci charakter jednora-
zowy i ona siê nie powtórzy w drugim pó³roczu,
w zwi¹zku z tym nie mo¿na przenosiæ danych
z pierwszego pó³rocza na drugie i na tej podstawie
aproksymowaæ ca³orocznych dochodów. Docho-
dy bud¿etu pañstwa w pierwszym pó³roczu wy-
nios³y 134 miliardy z³, co stanowi³o 44,3% docho-
dów zaplanowanych w ustawie bud¿etowej.
W analogicznym okresie by³o to 45,3%, wiêc jest
tu niedu¿e pogorszenie, ale – tak jak powiedzia-
³em – mo¿na to wyjaœniæ tymi jednorazowymi
efektami.

Je¿eli chodzi o dochody podatkowe bud¿etu
pañstwa, one trochê gorzej tutaj wygl¹da³y. Do-
chody podatkowe wynios³y w pierwszym pó³roczu
oko³o 103 miliardy 700 milionów i by³y o 5,9% ni¿-
sze ni¿ dochody zanotowane w pierwszym pó³ro-
czu zesz³ego roku. Spowolnienie tempa wzrostu
gospodarczego oraz skutki zmian systemowych,
o których mówi³em, g³ównie te w obszarze podat-
ku dochodowego od osób fizycznych, VAT oraz ak-
cyzy, spowodowa³y, ¿e w przypadku tych dwóch
pierwszych mieliœmy do czynienia ze spadkiem,
a w przypadkiem trzeciego – z pewnym wzrostem.
Co do VAT, w pierwszym pó³roczu mieliœmy z tego
tytu³u dochody na poziomie 48 miliardów 500 mi-
lionów z³. W porównaniu z analogicznym okresem
by³o to mniej o 5 miliardów, a wiêc spadek o 9,3%.
Ale spadek dochodów z podatku VAT by³ spowo-
dowany miêdzy innymi czynnikami o charakterze
makroekonomicznym. Tutaj chcia³bym przede
wszystkim powiedzieæ o tempie wzrostu spo¿ycia
indywidualnego, który jest jakby g³ówn¹ czêœci¹
bazy podatkowej podatku od towarów i us³ug,
a tak¿e o obserwowanej poprawie bilansu handlu
zagranicznego, która przyczyni³a siê do tego, ¿e
wp³ywy z podatku VAT by³y mniejsze. Wynika to
z tego, ¿e eksport jest, ¿e tak powiem, nieovatowa-
ny. A tak jak powiedzia³em, poziom tego eksportu
spada w stopniu mniejszym ni¿ import. Ponadto
na podstawie danych za I kwarta³ mo¿na mówiæ,
¿e w pierwszym pó³roczu ma miejsce obni¿enie
przeciêtnej wartoœci transakcji opodatkowanych
stawk¹ 22%, czyli struktura spo¿ycia zmienia siê
w kierunku towarów mniej ob³o¿onych vatem, co

jest charakterystyczne dla okresów recesyjnych.
Wynika to z tego, ¿e konsumenci w okresach nie-
pewnoœci wstrzymuj¹ siê z konsumpcj¹ dóbr luk-
susowych i koncentruj¹ konsumpcjê bie¿¹c¹ g³ó-
wnie na ¿ywnoœci, a ta, jak wiemy, jest opodatko-
wana ni¿sz¹ stawk¹ VAT. W zwi¹zku z tym tu ju¿
struktura spo¿ycia jest bardzo istotnym elemen-
tem.

Na poziom dochodów z podatku VAT wp³ywa³y
tak¿e zmiany o charakterze systemowym. Przede
wszystkim by³y dwie zmiany, które s¹ tutaj wa¿-
ne: kwestia skrócenia terminu zwrotu VAT z mak-
symalnie stu osiemdziesiêciu dni do szeœædziesiê-
ciu dni, a tak¿e umo¿liwienie przedsiêbiorcom do-
konuj¹cym importu towarów w niektórych proce-
durach uproszczonych rozliczenia podatku bez-
poœrednio w deklaracji. Wczeœniej by³o tak, ¿e oni
ten podatek na granicy jakby p³acili, ale potem on
by³ im zwracany. Myœlê, ¿e te dwie zmiany, korzy-
stne dla przedsiêbiorców, okaza³y siê niestety nie-
korzystne dla bud¿etu, ale w pewnym sensie po-
zwoli³y tej gospodarce, jak myœlê, utrzymaæ siê na
powierzchni.

Spowolnienie wzrostu gospodarczego nie mia³o
du¿ego wp³ywu na dochody z podatku akcyzowe-
go, co wynika ze specyfiki wyrobów akcyzowych.
Przede wszystkim nale¿y tu mo¿e powiedzieæ
o wyrobach tytoniowych. Wysokie wp³ywy z po-
datku akcyzowego od wyrobów tytoniowych by³y
konsekwencj¹ zwiêkszonych dostaw papierosów
przez producentów na rynek w koñcu zesz³ego ro-
ku, co wynika³o z tego, ¿e od 1 stycznia bie¿¹cego
roku wchodzi³a w ¿ycie podwy¿ka akcyzy na pa-
pierosy. W zwi¹zku z tym przedsiêbiorcy dokonali
zakupów jeszcze w grudniu, ale ze wzglêdu na
specyfikê te dochody dostaliœmy w styczniu. One
by³y rzeczywiœcie bardzo du¿e, wp³ynê³o z tego ty-
tu³u oko³o 6 miliardów z³ w pierwszym miesi¹cu
tego roku. Podobnie by³o z podatkiem akcyzowym
od alkoholu etylowego. Tak¿e mieliœmy do czynie-
nia z wysokimi dochodami w styczniu i, podobnie
jak poprzednio, by³o to konsekwencj¹ tworzenia
przez producentów zapasów wyrobów spirytuso-
wych przed wprowadzeniem na pocz¹tku roku tej
wy¿szej stawki podatku akcyzowego. Chodzi³o
oczywiœcie o unikniêcie efektu zwiêkszenia akcy-
zy. Podobnie by³o z dochodami z akcyzy od piwa,
podobnie z dochodami z akcyzy od samochodów
osobowych. Przypomnê, ¿e w przypadku samo-
chodów osobowych podwy¿szono stawkê akcyzo-
w¹ na samochody o pojemnoœci powy¿ej 2 l. Po-
nadto w marcu odnotowaliœmy zwiêkszone zaku-
py pojazdów przez obcokrajowców, to jest znowu
efekt tych s³ynnych dop³at do zakupu samocho-
dów, przede wszystkim w Niemczech. Co do pozo-
sta³ych grup wyrobów akcyzowych, w pierwszym
pó³roczu dochody z tytu³u tej akcyzy by³y ni¿sze
od dochodów w analogicznym okresie roku po-
przedniego. Je¿eli chodzi o wino, by³o to o 3%
mniej, olej opa³owy – 8%, gaz – 5,6%. Oczywiœcie
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to jest zwi¹zane z pewnym spowolnieniem gospo-
darczym.

Co do CIT, w pierwszym pó³roczu dochody z CIT
wynios³y ponad 12 miliardów z³ i by³o to o ponad
2 miliardy mniej ni¿ w analogicznym okresie ro-
ku 2008. Spadku tych bie¿¹cych wp³ywów z po-
datku CIT nie zrównowa¿y³y wiêksze ni¿ oczeki-
wano wp³aty podatku z tytu³u rozliczenia roczne-
go, które by³o zgodnie ze wstêpnym szacunkiem
wy¿sze o oko³o 1 miliarda 200 milionów. G³ównym
czynnikiem odpowiedzialnym za spadek wp³ywów
bie¿¹cych z CIT by³o oczywiœcie spowolnienie go-
spodarcze, które bezpoœrednio wp³ywa na pogor-
szenie kondycji finansowej firm. W pierwszym
pó³roczu produkcja sprzedana przemys³u obni¿y³a
siê realnie a¿ o 8,3%, a produkcja budowlana od-
notowa³a jedynie nieznaczny wzrost. Wynik finan-
sowy brutto przedsiêbiorstw niefinansowych w I
kwartale to 13 miliardów 400 milionów z³, a on jest
baz¹ do wp³acenia podatku dochodowego od osób
prawnych, wobec 25 miliardów 700 milionów
w pierwszym kwartale roku 2008, a wiêc tutaj
zmiana to jest a¿ oko³o 50%.

Najwiêksze zmiany o charakterze systemowym
mia³y oczywiœcie miejsce w podatku dochodowym
od osób fizycznych. Dochody z tytu³u tego podat-
ku od osób fizycznych wynios³y w pierwszym
pó³roczu 17 miliardów i by³y ni¿sze od zanotowa-
nych w pierwszym pó³roczu 2008 r. o oko³o 5%.
Je¿eli chodzi o pozosta³e dochody z tego podatku,
pobierane z pozarolniczej dzia³alnoœci gospodar-
czej, to by³y one ni¿sze o oko³o 7%, a w przypadku
rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych –
o dwadzieœcia kilka procent. To oczywiœcie jest
znowu bezpoœrednim efektem spadku rentowno-
œci dzia³alnoœci gospodarczej.

I jeszcze jedno s³owo o podatku PIT od zbycia
papierów wartoœciowych. W okresie pierwszego
pó³rocza kwoty z tego tytu³u okaza³y siê byæ ni¿sze
od wp³aconych w analogicznym okresie i wynios³y
oko³o 1 miliarda 200 milionów, co oznacza spadek
o 44%. W zwi¹zku z tym mo¿na powiedzieæ, ¿e bie-
¿¹ce wykonanie dochodów z PIT oraz aktualne
prognozy makroekonomiczne, zak³adaj¹ce miê-
dzy innymi znaczne wyhamowanie tempa wzro-
stu gospodarczego, spadek zatrudnienia, bo to
oczywiœcie te¿ nie pozostaje bez wp³ywu na do-
chody, oraz spadek w stosunku do pierwotnie
planowanego œredniego wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej, wywo³uj¹ koniecznoœæ weryfi-
kacji tak¿e tej prognozy – mówiê o prognozie do-
chodów z PIT – w³aœnie do poziomu zawartego
w nowelizacji. Ta zaktualizowana prognoza do-
chodów bud¿etowych oraz zwiêkszony o 9 miliar-
dów, do poziomu – przypomnê – 27,2 miliardów z³,
deficyt zosta³y, mo¿na powiedzieæ, dosyæ dobrze
przyjête przez rynki finansowe i wygl¹da na to, ¿e
mo¿liwe bêdzie bezpieczne ich sfinansowanie. Je-

dnoczeœnie te dwie wartoœci, czyli dochody oraz to
zwiêkszenie deficytu, wyznaczaj¹ nam mo¿liwo-
œci wydatkowe pañstwa. Ale w tym zakresie szcze-
gó³y przedstawi pani minister El¿bieta Suchocka.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Rozumiem, ¿e to by³a czêœæ dochodowa, tak to

nazwê, a czêœæ wydatkow¹ bêdzie teraz przedsta-
wia³a pani minister. Tak? Proszê bardzo.

Panie Ministrze, potem oczywiœcie poproszê do
odpowiedzi.

Proszê bardzo, Pani Minister.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Pan senator sprawozdawca przedstawi³ bardzo

szczegó³ow¹ informacjê na temat wydatków bu-
d¿etu pañstwa i ograniczenia tych wydatków, tak
¿e wydaje siê, ¿e nie ma potrzeby dok³adnego po-
wtarzania tej informacji. Ja mo¿e powiem troszkê
o tym, jak by³o konstruowane to ograniczanie wy-
datków, dlatego ¿e w trakcie zadawania pytañ po-
jawi³y siê w¹tpliwoœci.

Jak pañstwo pamiêtaj¹, na prze³omie stycznia
i lutego rz¹d podj¹³ decyzjê o koniecznoœci ograni-
czenia wydatków, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e po
stronie dochodowej bardzo mocno zarysowa³y siê
skutki kryzysu na rynkach finansowych. ¯eby nie
dopuœciæ do powstania zobowi¹zañ, pan premier
przeprowadzi³ rozmowy ze wszystkimi ministrami
i wszyscy ministrowie okreœlili poziom mo¿liwych
oszczêdnoœci w swoich wydatkach, z tym ¿e osz-
czêdnoœci nie obejmowa³y ca³ego bud¿etu. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e ju¿ na wstêpnym etapie z ograni-
czania wydatków zosta³a z tego wy³¹czona kwota
rzêdu chyba mniej wiêcej 180 miliardów z³. Doty-
czy³o to przede wszystkim subwencji dla jedno-
stek samorz¹du terytorialnego – te subwencje nie
zosta³y zmniejszone – a tak¿e dotacji na finanso-
wanie œwiadczeñ emerytalno-rentowych, zaró-
wno w KRUS, w s³u¿bach mundurowych, jak
i w Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Ograni-
czenie wydatków o 555 milionów z³, które na-
st¹pi³o na obszarze zwi¹zanym z FUS, dotyczy³o
tylko i wy³¹cznie ograniczenia odpisu na funkcjo-
nowanie Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, czyli
na koszty administracyjne zwi¹zane, tak jak
w przypadku ka¿dego innego podmiotu, z realiza-
cj¹ zadañ. Nie tyczy³o to absolutnie œwiadczeñ
emerytalno-rentowych. Na tym etapie nie by³y ró-
wnie¿ poddane ograniczeniom koszty obs³ugi d³u-
gu publicznego, dlatego ¿e w styczniu trudno by³o
okreœliæ, jak bêdzie siê kszta³towa³ kurs, jak bêd¹
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siê kszta³towa³y stopy procentowe i jakie bêd¹
mo¿liwoœci finansowania deficytu bud¿etu pañ-
stwa. Nie ograniczono równie¿ œrodków przewi-
dzianych na finansowanie b¹dŸ wspó³finansowa-
nie programów unijnych. Te œrodki, które by³y
w bud¿ecie, zapisane u poszczególnych dyspo-
nentów, plus œrodki, które by³y przewidziane
w rezerwie celowej, nie by³y ograniczane. Minister
finansów i rz¹d nie proponowali równie¿ ¿adnych
ograniczeñ, je¿eli chodzi o wydatki tak zwanych
jednostek pozarz¹dowych, czyli wszelkich kance-
larii, Sejmu, Senatu, prezydenta, czy innych, na
przyk³ad naczelnego s¹du. Ju¿ w lutym zwróciliœ-
my siê do szefów tych jednostek z proœb¹ o okreœ-
lenie mo¿liwych oszczêdnoœci. Niektóre z tych je-
dnostek od razu odpowiedzia³y, ¿e widz¹ jakieœ
mo¿liwoœci, niektóre odpowiedzia³y, ¿e takich
mo¿liwoœci nie ma. Ponownie taki ruch zosta³ wy-
konany ju¿ w czasie przygotowywania nowelizacji
ustawy bud¿etowej i wtedy odzew, mo¿na powie-
dzieæ, by³ znacznie szerszy i rzeczywiœcie zna-
cz¹ca czêœæ jednostek nawet drobnymi kwotami
postanowi³a wesprzeæ oszczêdzanie w bud¿ecie
pañstwa. Generalnie za³o¿enie by³o takie, ¿e ogra-
niczeniom nie bêd¹ podlega³y wynagrodzenia,
dlatego ¿e nie ma mo¿liwoœci, ¿eby w krótkim cza-
sie ograniczyæ poziom wynagrodzeñ, z tego wzglê-
du, ¿e system s³u¿by cywilnej jest taki, i¿ ograni-
czanie wynagrodzeñ, szczególnie zwi¹zane ze
zmniejszeniem zatrudnienia, wymaga czasu.
W zwi¹zku z tymi kwestiami pula œrodków do ciê-
cia, je¿eli mo¿na to powiedzieæ w taki brutalny
sposób, to by³a kwota rzêdu 140–150 miliar-
dów z³… Ja w tej chwili nie mam dok³adnych in-
formacji, wiêc podajê przybli¿one wielkoœci. To
oznacza³o, ¿e nale¿y dokonaæ ograniczenia wy-
datków o mniej wiêcej 10%, ¿eby mo¿na by³o
osi¹gn¹æ oszczêdnoœci w spodziewanej w ówczes-
nym czasie wielkoœci, a konieczne by³o zmniejsze-
nie o 17,4 miliarda z³.

Tak wczesne wprowadzenie systemu oszczê-
dzania spowodowa³o, ¿e mimo braku formalnego
rozporz¹dzenia, mimo braku formalnej blokady
dysponenci wstrzymywali siê z anga¿owaniem
tych œrodków. Rz¹d zdecydowa³, ¿e na prze³omie
roku – w czerwcu, na pocz¹tku lipca – zostanie
podjêta decyzja, czy nast¹pi nowelizacja ustawy
bud¿etowej, czy rz¹d zdecyduje o blokowaniu wy-
datków w drodze rozporz¹dzenia Rady Ministrów,
czy te¿ sytuacja zmieni siê na tyle, ¿e z pewnych
postanowieñ bêdzie siê mo¿na wycofaæ. Okaza³o
siê jednak, ¿e dochody zmniejszy³y siê znacznie
bardziej, ni¿ pierwotnie szacowano, i w zwi¹zku
z tym niezbêdna jest nowelizacja ustawy bud¿eto-
wej ³¹cznie ze zwiêkszeniem deficytu, poza tym
w trakcie pó³rocza trochê zmieni³y siê warunki. Te
wielkoœci, które s¹ podane w nowelizacji, nie do
koñca s¹ zbie¿ne z wielkoœci¹ oszczêdnoœci z po-

cz¹tku roku z tego wzglêdu, ¿e w jednym przypad-
ku okaza³o siê, i¿ wydatki nie bêd¹ realizowane,
bo na przyk³ad krótki czas, jaki pozosta³, unie-
mo¿liwia ju¿ wydatkowanie œrodków, a przetargi
nie zosta³y przeprowadzone. W innym przypadku,
jeœli chodzi o wojewodów, okaza³o siê, ¿e wielkoœæ
wydatków niezbêdnych na pewne p³atnoœci,
zwi¹zane g³ównie ze sk³adkami na ubezpieczenie
zdrowotne, uniemo¿liwia wprowadzenie takich o-
szczêdnoœci, jakie pierwotnie przewidywali i pla-
nowali wojewodowie. W pierwotnym przed³o¿eniu
wojewodowie przewidywali ograniczenie swoich
wydatków o nieca³y 1 miliard 900 milionów z³.
Okaza³o siê jednak, ¿e nie jest zasadne ogranicza-
nie wydatków na œwiadczenia rodzinne tylko po
to, ¿eby nastêpnie przyznaæ wojewodzie œrodki na
ten cel z rezerwy, która jest w bud¿ecie. Wydawa³o
siê bardziej racjonalne, ¿eby te œrodki, które on
ma, pozostawiæ, a ograniczyæ rezerwê, która nie
zostanie wykorzystana. Zdecydowano, ¿e utwo-
rzona w trakcie prac parlamentarnych pod koniec
grudnia rezerwa solidarnoœci spo³ecznej, prze-
znaczona na finansowanie wydatków, które poja-
wi¹ siê w trakcie wykonywania bud¿etu w zwi¹z-
ku ze zdarzeniami dotycz¹cymi ³agodzenia skut-
ków kryzysu… Likwidacja tej rezerwy pozwoli na
nieograniczanie pewnych wydatków z bud¿etów
wojewodów. Oczywiœcie, mo¿liwe by³o takie dzia-
³anie, ¿e ograniczymy wydatki w bud¿ecie woje-
wody, potem uznamy, ¿e solidarnoœæ wymaga,
aby jednak te wydatki by³y realizowane i z powro-
tem uruchomimy œrodki z tej rezerwy.

Chcê te¿ zwróciæ uwagê, ¿e rezerwa solidarnoœci
spo³ecznej zosta³a utworzona przy równoczesnym
wprowadzeniu podwy¿ek stawek akcyzy. Jak pan
minister Kotecki przed chwil¹ pañstwu przedsta-
wia³, zaplanowane dochody z akcyzy w 2009 r. nie
zostan¹ zrealizowane. W zwi¹zku z tym równie¿ nie
ma tego Ÿród³a, które mia³oby tê rezerwê utworzyæ.
Ale to nie jest najistotniejsze, dlatego ¿e, mo¿na
powiedzieæ, takie Ÿród³o pojawi³o siê na etapie pro-
jektu ustawy. PóŸniej ustawa o finansach publicz-
nych nie przewiduje, poza œciœle okreœlonymi przy-
padkami, finansowania wydatków ze œciœle okreœ-
lonych Ÿróde³. Gdyby nie by³o wp³ywów z podatku
akcyzowego, a by³yby znakomite wp³ywy z podat-
ku VAT, nie mia³oby to ¿adnego oddzia³ywania na
zadania wynikaj¹ce z tej rezerwy.

W zwi¹zku z tym przed³o¿ony przez rz¹d pro-
jekt nowelizacji ustawy bud¿etowej odbiega
w wielu miejscach od za³o¿eñ co do poczynionych
na prze³omie stycznia i lutego oszczêdnoœci. Ró-
wnie¿ ministrowie dochodzili do wniosku, ¿e nie-
których oszczêdnoœci nie bêd¹ mogli zrealizo-
waæ. Z kolei brak pewnych aktów prawnych po-
woduje, ¿e niektórych wydatków nie bêd¹ mogli
ponieœæ. St¹d, mimo zbie¿nych wielkoœci, jest je-
dnak pewna ró¿nica pomiêdzy tym, co siê wyda-
rzy³o w styczniu, a t¹ nowelizacj¹, któr¹ teraz
pañstwu przedk³adamy.
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Jak pañstwo zauwa¿yli, z kwoty ponad 21 mi-
liardów z³ znakomita czêœæ, bo 10,6 miliarda z³, to
ograniczenie rezerw celowych. Rezerwy celowe to
te wydatki, które nikomu nie zosta³y przypisane.
To s¹ wydatki, które s¹ rozdysponowywane
w trakcie wykonywania bud¿etu i które s³u¿¹
uzupe³nieniu œrodków na realizacjê okreœlonych
zadañ. Ka¿da rezerwa ma swoje œciœle okreœlone
przeznaczenie. Zmiana tego przeznaczenia jest
mo¿liwa tylko po uzyskaniu opinii komisji w³aœci-
wej do spraw bud¿etu, czyli Komisji Finansów
Publicznych w Sejmie. Z kwoty 10,6 miliarda z³
najwiêksza czêœæ, bo prawie 7 miliarda z³, to
zmniejszenie rezerwy na finansowanie progra-
mów unijnych.

I pojawi³o siê tutaj pytanie: czy zmniejszenie
tych wydatków w pewien sposób wp³ynie na reali-
zacjê programów unijnych w obszarze rolnictwa?
Na pewno nie – patrzê na pana senatora Ortyla –
dlatego ¿e, jak wiadomo, rezerwa jest podzielona
jak gdyby na trzy grupy. Pierwsza grupa to s¹
œrodki przedakcesyjne i na ten cel przewidywaliœ-
my 50 milionów z³. Druga grupa to jest wspólna
polityka rolna i rybo³ówstwo. Na ten cel by³o prze-
widziane 5,5 miliarda z³ i 5,5 miliarda z³ w dal-
szym ci¹gu pozostaje. I trzecia grupa to s¹ progra-
my strukturalne, mechanizmy finansowe, czyli
mechanizm norweski, mechanizm szwajcarski,
jeszcze by³a czêœæ œrodków zwi¹zanych z perspek-
tyw¹ 2004–2006, jak te¿ z perspektyw¹
2007–2013. I w tym obszarze, w którym pierwot-
nie by³o 17,9 miliarda z³, nast¹pi³o to ogranicze-
nie o prawie 7 miliardów z³. Jest to zwi¹zane tylko
i wy³¹czne ze zmian¹ systemu finansowania pro-
gramu budowy dróg. Dlatego, ¿e œrodki na reali-
zacjê tego programu by³y zawarte czêœciowo w re-
zerwie celowej, a czêœciowo w bud¿ecie ministra
infrastruktury z tego wzglêdu, ¿e mniej wiêcej do
pó³rocza te wydatki by³y ponoszone z bud¿etu
pañstwa. ¯eby usprawniæ i zabezpieczyæ finanso-
wo ten program, zdecydowano, ¿e bêdzie on reali-
zowany za poœrednictwem Krajowego Funduszu
Drogowego. A na ten cel mo¿na pozyskaæ œrodki
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który
mia³ bardzo atrakcyjne propozycje, je¿eli chodzi
o finansowanie wydatków infrastrukturalnych.
Tutaj, jak pañstwo wiecie, procedura jest taka, ¿e
z Unii Europejskiej uzyskujemy œrodki po wyko-
naniu zadania i przedstawieniu wniosków p³atni-
czych o refundacjê. Taki mechanizm przewiduje,
¿e œrodki pozyskane z Unii Europejskiej bêd¹
przekazywane do Krajowego Funduszu Drogowe-
go i bêd¹ s³u¿y³y kolejnym inwestycjom. Ca³y sys-
tem zasilania finansowego Krajowego Funduszu
Drogowego, ³¹cznie z obligacjami gwarantowany-
mi przez Skarb Pañstwa, spowoduje, ¿e p³ynnoœæ
finansowania tych wydatków bêdzie wiêksza ni¿
w tej chwili by³by w stanie zapewniæ to bud¿et.

Pozosta³e rezerwy dotyczy³y w zasadniczej czê-
œci tych rezerw, które z natury rzeczy w poprzed-
nich latach nie by³y wykorzystywane i w przypad-
ku których by³o wiadomo, ¿e w tym roku równie¿
mog¹ byæ niewykorzystane ze wzglêdu na poziom
realizacji wydatków w bud¿etach poszczególnych
dysponentów i koniecznoœæ poniesienia przewi-
dywanych wydatków do koñca roku. Tutaj chcê
g³ównie zwróciæ uwagê na to, ¿e rezerwy, które s¹
zawarte w czêœci 83, to w³aœciwie te rezerwy, które
uzupe³niaj¹ œrodki znajduj¹ce siê ju¿ w bud¿e-
tach poszczególnych ministerstw.

Panie Marsza³ku, poniewa¿ na temat wydat-
ków by³o ju¿ du¿o mówione, a ja, po wys³uchaniu
pytañ zadawanych panu senatorowi sprawo-
zdawcy, s¹dzê, ¿e na pewno jest sporo w¹tpliwo-
œci, wiêc mo¿e zakoñczê tê wypowiedŸ i odpowiem
na pañstwa pytania – na tyle, na ile bêdê umia³a
odpowiedzieæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Ja mam nastêpuj¹c¹ propozycjê co do proce-

dowania. Otó¿ by³y przedstawione przez pañ-
stwa ministrów dwie wyraŸne czêœci bud¿etu,
mianowicie dochodowa i wydatkowa. Proponu-
jê, ¿eby pani minister chwilê odpoczê³a. Naj-
pierw skierujemy pytania dotycz¹ce czêœci do-
chodowej. One pewnie bêd¹ krótsze. Chodzi
o to, ¿eby pañstwo ministrowie razem tu nie sta-
li. Inaczej by³yby pytania do jednej i do drugiej
czêœci…

Prosi³bym wiêc teraz pana…
(Senator Piotr Andrzejewski: Bardzo dobra pro-

cedura.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów El-

¿bieta Suchocka-Roguska: Kotecki.)
…ministra Koteckiego. Ja mu od razu zadam

pierwsze pytanie
, dotycz¹ce czêœci dochodowej.

S¹dzê, ¿e potem pan bêdzie szybko zwolniony,
a na trybunie dalej bêdzie walczy³a pani minister
Suchocka.

W takim razie zapraszam. Najpierw pierwsza
czêœæ, dochodowa.

Panie Ministrze, udzielê sobie g³osu.

Senator Marek Zió³kowski:
Czêœæ dochodowa niezwykle mnie interesuje,

poniewa¿ tam jest dla mnie pewna tajemnica. Nie
chodzi mi w tej chwili o prognozy i obni¿enie pro-
gnoz dotycz¹cych bud¿etu na 2009 r. Mia³ byæ do-
chód 4,8, teraz jest 0,2. To siê, oczywiœcie, zmniej-
sza i trzeba ci¹æ wydatki. Ale, ostatecznie, my, ja-
ko jeden z nielicznych krajów, nie mamy recesji
i w zwi¹zku z tym dochód narodowy w ca³oœci bê-
dzie wy¿szy ni¿ w roku poprzednim. A mimo to do-
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chody Skarbu Pañstwa bêd¹ mniejsze. Pan to
oczywiœcie czêœciowo t³umaczy³. Dochody z PIT
spadaj¹, ale jak spadn¹, to ludzie powinni wiêcej
wydaæ na VAT. Akcyza w dalszym ci¹gu pozosta-
nie mniej wiêcej na tym samym poziomie.

Dlaczego zatem jest tak, proszê mi to jeszcze
raz dok³adnie powiedzieæ, ¿e PKB roœnie w porów-
naniu do wykonanego bud¿etu w 2008 r. – wszy-
stko jedno, czy roœnie 0,2%, czy podobnie – a mi-
mo to dochody pañstwa spadaj¹? Oczywiœcie,
czêœciowo jest dobrze, bo, powiedzmy, bilans
handlu zagranicznego jest lepszy. Ale czy tak rze-
czywiœcie jest? Nam siê w sumie ¿yje lepiej, a mi-
mo to dochody pañstwa bêd¹ mniejsze. Z czego
to wynika? Oczywiœcie poza spadkiem dochodów
z tytu³u PIT, bo to jest jasne.

(Senator Czes³aw Ryszka: Ale to tylko Platfor-
mie ¿yje siê lepiej.)

Panie Senatorze, dane makroekonomiczne do-
tycz¹ ca³ego spo³eczeñstwa. Proszê tak nie myœ-
leæ, tylko o jakichœ tam partiach politycznych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze… Ach, nie.

Przepraszam.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana ministra?
(Poruszenie na sali)
Ale nie! Do pana ministra Koteckiego.
(Rozmowy na sali)
W takim razie muszê sterowaæ ruchem...
(G³os z sali: Limit!)
Zaraz, zaraz. Chwileczkê. Pan senator Andrze-

jewski…
Nie, zaraz, ale to s¹ pytania do pana Koteckie-

go, tak? Dobrze.
Je¿eli to s¹ pytania, to w takim razie pan sena-

tor Kaleta i pan senator Zaj¹c.
Nie, to by³y pierwsze osoby, potem senatorowie

Andrzejewski i Owczarek. Pañstwo s¹ zapisani.
Nastêpnych chêtnych pan senator Szewiñski
z w³aœciw¹ sobie precyzj¹ bêdzie dalej zapisywa³.

Proszê bardzo, pan senator Kaleta zadaje py-
tanie.

Ja chcia³bym, ¿eby by³o tak, ¿e po trzech pyta-
niach bêdzie odpowiedŸ, dobrze? Chodzi o to, ¿e-
byœmy zachowali ten rytm, który by³ wczeœniej.

Proszê bardzo, pan senator Kaleta.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mo¿e nie mam pytania te-

matycznego, przynajmniej na razie, ale ponie-
wa¿…

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, bêdzie ci¹g dalszy.

Posiedzenia Senatu s¹ przewidywalne, to zna-
czy jakiœ czas wczeœniej wiadomo, w jakim termi-
nie odbêdzie siê posiedzenie. Bardzo cieszymy siê
z tego, ¿e jest dzisiaj z nami pan minister i pani mi-
nister. Ale mam w pamiêci niekoniecznie przy-
jemne wyst¹pienie pana ministra Rostowskiego
z pocz¹tku roku, po którym pozosta³o nie do koñ-
ca przyjemne wra¿enie.

I w zwi¹zku z tym moje pytanie jest takie, dla-
czego pana ministra dzisiaj tutaj nie ma. Chcieliœ-
my mu zadaæ tutaj kilka trudnych pytañ, na które
pewnie nie potrafi³by odpowiedzieæ, ale byæ mo-
¿e…

(G³os z sali: Odpoczywa we Francji.)
(Rozmowy na sali)
No mia³by okazjê wypowiedzieæ siê przed Wy-

sok¹ Izb¹, a przypominam, ¿e to jest izba wy¿sza
polskiego parlamentu. A wiêc moje pytanie jest
krótkie: dlaczego pana ministra tutaj nie ma?

(G³os z sali: Jak to siê ma do wydatków bud¿e-
tu?)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Teraz pan senator Zaj¹c.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:

Panie Ministrze, moje pytanie sprowadza siê do
nastêpuj¹cej kwestii. Otó¿ kiedy opracowywano
bud¿et, przyjêto okreœlone wskaŸniki makroeko-
nomiczne. Te wskaŸniki by³y korygowane w okre-
sie ostatnich miesiêcy, a nawet tygodni roku.

Jak to siê sta³o, ¿e niemal¿e dwa tygodnie po
przyjêciu bud¿etu trzeba by³o dokonywaæ swego
rodzaju istotnej korekty? To tak jakbyœmy kwe-
stionowali ten bud¿et. Wprowadzaliœmy wówczas
oszczêdnoœci na kwotê blisko 20 miliardów z³.
Przecie¿ ustawa zasadnicza – zasadnicza w rozu-
mieniu nie konstytucji, tylko bud¿etu – ustawa fi-
nansowa zosta³a przyjêta. Mówiê to te¿ w tym
kontekœcie, ¿e jest to najwa¿niejsza ustawa je¿eli
chodzi o gospodarkê finansow¹ pañstwa. Mówi³
te¿ o tym pan minister. Jak to siê sta³o, ¿e ta usta-
wa natychmiast zosta³a skorygowana?

Prosi³bym, aby pan minister zechcia³ nam rów-
nie¿ powiedzieæ, jak czêsto dotychczas mia³y
miejsce nowelizacje bud¿etu, kiedy by³a u nas
ostatnia nowelizacja i jak to siê kszta³tuje w kra-
jach europejskich porównywalnych do Polski pod
wzglêdem ekonomicznym, pod wzglêdem ludno-
œciowym. Z ca³ym szacunkiem, ale nie myœlê o Lit-
wie, Estonii, bo tam potencja³ ludnoœciowy jest
o wiele mniejszy ni¿ w Polsce. Czy takie sytuacje
mia³y miejsce, czy te¿ nie?

I jeszcze jedno pytanie. Sztandarow¹ deklaracj¹
pana premiera by³o wejœcie Polski do strefy euro
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w 2011 r. Jak dzisiaj patrzymy na sprawê wejœcia
Polski do strefy euro, w œwietle tych zjawisk, które
wyst¹pi³y, których doœwiadczamy? Jak ta sytuacja
mo¿e siê ukszta³towaæ, je¿eli patrzymy na roz-
wi¹zania przysz³oœciowe w tym zakresie?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo, pierwsze pytanie dotyczy³o

kwestii dochodów bud¿etowych i wzrostu gospo-
darczego. Dlaczego te dwa jakby agregaty pozornie
nie s¹ skorelowane, tak? Mówimy, ¿e PKB prawdo-
podobnie w tym roku utrzyma siê na poziomie ze-
sz³ego roku, czyli dynamika bêdzie bliska zeru –
w nowelizacji za³o¿ono 0,2 – i mamy do czynienia ze
spadkiem dochodów, g³ównie podatkowych, bo te
s¹ œciœle zwi¹zane ze stanem gospodarki.

Otó¿ ka¿dy z podatków jest zwi¹zany ze swoj¹
baz¹ podatkow¹. Je¿eli mówimy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, to oczywiœcie tak¹ baz¹
podatkow¹ jest fundusz wynagrodzeñ, czyli wzrost
wynagrodzeñ oraz zmiana zatrudnienia. W przy-
padku wynagrodzeñ mamy do czynienia wci¹¿ ze
wzrostem, a w przypadku zatrudnienia w tym roku
mamy do czynienia ze spadkiem. Dodatkowo na
dochody podatkowe od osób fizycznych wp³ywaj¹
zmiany systemowe. Pamiêtajmy o tym, ¿e w tym
roku obni¿yliœmy stawki podatku dochodowego od
osób fizycznych, w zwi¹zku z czym tegoroczny sku-
tek bud¿etowy jest ci¹gle szacowany na 8–9 miliar-
dów z³. Jak widaæ, podatek dochodowy od osób fi-
zycznych nie jest bezpoœrednio skorelowany z sa-
mym PKB, bo, jak ju¿ powiedzia³em, PKB jest ta-
kim bardzo du¿ym agregatem pokazuj¹cym, jaka
ta aktywnoœæ gospodarcza jest w ca³ym kraju. Ale
poniewa¿ jest bardzo du¿ym agregatem, najwiêk-
szym jaki jest w gospodarce, nie oddaje precyzyjnie
tego, co siê dzieje w œrodku, czyli na przyk³ad z wy-
nagrodzeniami.

A teraz nastêpny podatek, czyli podatek docho-
dowy od osób prawnych. No tu mamy do czynie-
nia ze spadkiem. Baz¹ podatkow¹ s¹ dochody
przedsiêbiorstw, a one zgodnie z wynikami za
I kwarta³ by³y o oko³o 50% ni¿sze ni¿ w zesz³ym ro-
ku. Dodatkowo na dochody z podatku dochodo-
wego od osób prawnych wp³ynê³y w pierwszym
pó³roczu rozliczenia roczne tego podatku, bo ono
nastêpuje do koñca marca.

Podatek VAT jest najœciœlej, mo¿na powiedzieæ,
zwi¹zany z PKB. Ale tak¿e nie mo¿na mówiæ, ¿e PKB
jest indykatorem wzrostu dochodów vatowskich,
bo du¿o lepszym indykatorem w przypadku podat-
ku vatowskiego jest konsumpcja, a w³aœciwie spo-
¿ycie, oraz inwestycje rz¹dowe. A te, jak mówi³em
w wyst¹pieniu, rzeczywiœcie siê znacz¹co obni¿y³y.
Dodatkowo w przypadku VAT te¿ mieliœmy do czy-
nienia ze zmianami systemowymi, które dzia³a³y
g³ównie w pierwszym pó³roczu, w drugim pó³roczu
ju¿ tego efektu prawdopodobnie nie bêdzie albo nie
bêdzie on taki silny. Te zmiany to przede wszystkim
skrócenie terminu zwrotu podatku vatowskiego
z maksymalnie stu osiemdziesiêciu dni do szeœæ-
dziesiêciu dni. Do tej pory przez tak d³ugi okres
przedsiêbiorca w pewnym sensie kredytowa³ bu-
d¿et pañstwa. Nast¹pi³o skrócenie tego terminu. To
trzykrotne skrócenie spowodowa³o, ¿e my musieliœ-
my jakby oddawaæ wiêcej podatku vatowskiego. Ta
zmiana systemowa zaburza prognozowanie VAT
tylko na podstawie danych makroekonomicznych.
Nastêpna zmiana systemowa istotna w przypadku
VAT dotyczy rozliczenia VAT w imporcie. Otó¿ dziœ,
po zmianie, która wesz³a w ¿ycie 1 grudnia 2008,
importer mo¿e rozliczyæ VAT bezpoœrednio w dekla-
racji, czyli niewp³acaj¹c ¿adnychpieniêdzydourzê-
du skarbowego, po prostu w deklaracji rozlicza ten
VAT. Wczeœniej by³o tak, ¿e musia³ go wp³aciæ, a po-
tem maksymalnie po stu osiemdziesiêciu dniach
dostawa³ go z powrotem. Ta zmiana spowodowa³a,
¿e rzeczywiœcie importer nie musi nam oddawaæ ¿a-
dnych pieniêdzy. Poza tym w przypadku VAT tak¹
zmian¹ w gospodarce, która spowodowa³a prawdo-
podobnie du¿y ubytek w VAT, jest zmiana stanu za-
pasów. Otó¿ w I kwartale mieliœmy do czynienia,
zgodnie z wynikami opublikowanymi przez G³ówny
Urz¹d Statystyczny, ze znacznym spadkiem stanu
zapasów w gospodarce, co te¿ jest naturalne w ta-
kim momencie, w jakim siê znajdujemy. Przedsiê-
biorca nie jest pewny co do perspektyw wzrostu go-
spodarczego, w zwi¹zku z tym, po pierwsze, nie in-
westuje, po drugie, nie produkuje, ¿e tak powiem,
do magazynu. Na pocz¹tku przygl¹da siê stanowi
gospodarki i schodzi ze stanów magazynowych, ¿e-
by nie zostaæ na koñcu rzeczywiœcie z pe³nymi ma-
gazynami. W zwi¹zku z tym obni¿a swoje zapasy,
aledlapodatkuVAT jest too tyleniekorzystne, ¿eon
od tych zapasów podatek odprowadzi³ ju¿ w prze-
sz³oœci, a teraz tylko mo¿e dostaæ zwrot, bo wypro-
wadza towar z magazynu. W zwi¹zku z tym my z te-
go powodu mieliœmy du¿y ujemny skutek, bo mu-
sieliœmy zgodnie z prawem podatkowym ten poda-
tek oddaæ.

Je¿eli chodzi o akcyzê, tutaj mieliœmy najmniej
tego szkodliwego dzia³ania koniunktury ze wzglê-
du na to, ¿e ten podatek ma swoj¹ specyfikê, to
znaczy popyt na niektóre dobra akcyzowane jest
stosunkowo sztywny. Papierosy s¹ tu bardzo do-
brym przyk³adem. Popyt zale¿y od stanu koniun-
ktury tylko w ma³ej mierze. Kiedy wzrost gospodar-
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czy siê obni¿a, Polacy raczej tych papierosów zna-
cz¹co mniej nie pal¹. Dodatkowo jeszcze mia³y tu
wp³yw zmiany systemowe, czyli podwy¿ki akcyzy
na pocz¹tku roku. Tak jak powiedzia³em, 1 stycz-
nia wzros³a stawka akcyzy, w zwi¹zku z tym przed-
siêbiorcy zakupili papierosy po ni¿szych cenach,
z ni¿sz¹ akcyz¹, jeszcze w grudniu i wp³acili nam,
znowu, zgodnie z prawem podatkowym, akcyzê ju¿
w styczniu. I w styczniu mieliœmy bardzo du¿y
wp³yw z tego tytu³u, 6 miliardów z³. Podobnie by³o
z alkoholem, z tytoniem i z piwem, je¿eli siê nie my-
lê, a tak¿e w wypadku samochodów z silnikami po-
wy¿ej 2 l – akcyza na te samochody te¿ wzros³a.
W przypadku akcyzy na energiê mieliœmy nato-
miast do czynienia ze spadkiem dochodów. I tu by-
³y dwie przyczyny, po pierwsze, ze wzglêdu na stan
koniunktury produkcja jest ni¿sza, bo energii zu-
¿ywa siê mniej, a po drugie, nast¹pi³a zmiana mo-
mentu powstania obowi¹zku podatkowego, ten
obowi¹zek zosta³ przeniesiony z dostawcy na od-
biorcê, no i straty przesy³owe s¹ teraz nieuwzglê-
dniane. Tak ¿e tutaj traci na tym bud¿et.

Myœlê, ¿e w³aœnie taka struktura wzrostu jest
tu bardziej istotnym elementem ni¿ sam wzrost
jako du¿y agregat. Dochodz¹ do tego jeszcze zmia-
ny systemowe, czyli zmiany w przepisach podat-
kowych, z którymi mieliœmy do czynienia. One,
tak jak powiedzia³em, u³atwia³y przetrwanie
przedsiêbiorcom, mo¿na powiedzieæ, ¿e by³y tro-
chê nieœwiadomym przygotowaniem gospodarki
na z³e czasy w tym roku. W szczególnoœci dotyczy
to PIT, bo oko³o 8–9 miliardów z³ zosta³o w kiesze-
niach podatników. Dziêki temu nie mamy do czy-
nienia, tak jak inne kraje, z du¿ym spadkiem po-
pytu konsumpcyjnego. Gdyby nie by³o tego efek-
tu, spadek popytu prawdopodobnie by³by wy¿szy,
co prze³o¿y³oby siê na wiêksze straty bud¿etowe.

By³o jeszcze pytanie… Przepraszam, odpowie-
dzia³em chyba jeszcze nie na wszystkie pytania, by-
³o jeszczepytanieoeurow2012 ikwestiê zmian…

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: A dlaczego nie ma pa-
na ministra?)

Dlaczego nie ma pana ministra? Pan minister
jest w tej chwili na urlopie.

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Nie odpowiedzia³ pan
jeszcze na moje pytania.)

Tak, tak, w³aœnie mam zamiar to zrobiæ, daæ
odpowiedŸ panu senatorowi Zaj¹cowi.

Dlaczego korygowaliœmy bud¿et w styczniu?
Otó¿ to nie by³a korekta ustawy bud¿etowej, to by³
tak zwany scenariusz zapasowy, i tak to zosta³o
przedstawione. Ten scenariusz mia³ stanowiæ za-
bezpieczenie przed ewentualnym dalszym pogor-
szeniem sytuacji ekonomicznej. Wtedy podjêto
decyzjê, ¿e zostan¹, ¿e tak powiem, zarezerwowa-
ne oszczêdnoœci na poziomie 19,7 miliarda z³, ¿e-
by mo¿na by³o z tych pieniêdzy skorzystaæ w przy-
sz³oœci, je¿eliby ten drugi, zapasowy scenariusz

siê zrealizowa³. Zapasowy scenariusz, przypom-
nê, zak³ada³ wzrost gospodarczy w tym roku na
poziomie 1,7%. W zwi¹zku z tym to by³o raczej
ostro¿noœciowe dzia³anie rz¹du ni¿ jakieœ kon-
kretne zmiany, wtedy takich konkretnych zmian
jeszcze nie by³o. Dlatego zreszt¹ mamy do czynie-
nia z nowelizacj¹ dopiero teraz, i s³usznie, bo myœ-
lê, ¿e w tej chwili mo¿emy tê sytuacjê oceniæ du¿o
bardziej precyzyjnie i odpowiedzialnie.

Nowelizacje w innych krajach. Istnieje takie ze-
stawienie, robiliœmy takie zestawienie w Minister-
stwie Finansów. Ja go w tej chwili nie mam przy
sobie, ale wiem, ¿e wiêkszoœæ krajów Unii Euro-
pejskiej ma co najmniej jedn¹ nowelizacjê b¹dŸ
pracuje nad tak¹ nowelizacj¹…

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Teraz?)
Tak, w tym roku, mówiê o 2009 r. Niektóre kra-

je przechodz¹ ju¿ drug¹ nowelizacjê, a chyba je-
den kraj trzeci¹.

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Móg³by pan wymie-
niæ te kraje?)

Nie mam tego zestawienia, ale mogê panu se-
natorowi je dostarczyæ. Wiêkszoœæ krajów Unii
Europejskiej.

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Bo jak Litwa, £otwa,
Estonia, to…)

Nie, nie, jak powiedzia³em, wiêkszoœæ krajów,
a nie tylko Estonia i…

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Niemcy, Francja
te¿?)

Tak. Niemcy maj¹ dramatyczny spadek PKB,
w I kwartale PKB w Niemczech spad³o o oko³o 6%.

(SenatorCzes³awRyszka: Alemy impomo¿emy.)
S³ucham?
(Senator Czes³aw Ryszka: My im pomo¿emy.)
I jeszcze by³o pytanie o nowelizacje, jak to wy-

gl¹da³o w naszej historii. Ja niestety nie pamiê-
tam tych nowelizacji, na pewno pani minister Su-
chocka pamiêta. Myœlê, ¿e by³y dwie w historii na-
szego kraju…

(G³osy z sali: Trzy.)
Trzy?
(G³os z sali: Marsza³ek Romaszewski na pewno

pamiêta.)
I ostatnie pytanie o euro. W sierpniu rz¹d

opublikuje ramy strategiczne narodowego planu
wprowadzenia euro w Polsce…

(Senator Piotr Andrzejewski: W sierpniu?)
W sierpniu, w przysz³ym miesi¹cu. Bêd¹ tam

okreœlone nowe warunki wejœcia Polski do strefy
euro.

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: A nie mo¿e pan jakoœ
œciœlej tego okreœliæ?)

Dzisiaj mo¿emy powiedzieæ, ¿e to nie bêdzie rok
2012, jak zak³ada³a to dziesiêæ miesiêcy temu ma-
pa drogowa przyjêta przez rz¹d…

(Senator Grzegorz Banaœ: Premier obieca³ to
narodowi, spo³eczeñstwu…)

…dlatego ¿e mamy do czynienia z zupe³nie inn¹
sytuacj¹ makroekonomiczn¹ ni¿ ta, która by³a za-
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k³adana jesieni¹ zesz³ego roku. Przypomnê, ¿e
w tej chwili nie spe³niamy przede wszystkim kry-
terium fiskalnego w³aœnie ze wzglêdu na pogor-
szenie sytuacji bud¿etowej i na wzrost deficytu,
od 7 lipca jesteœmy objêci procedur¹ nadmierne-
go deficytu. Dziêkujê.

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

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, bêdê jeszcze kontynuowa³ ten

temat, bo to dla nas wa¿ne. Czy aktualnie przewi-
duje siê równie¿ przy tej nowelizacji jakiœ scena-
riusz zapasowy i w jakiej wysokoœci mia³yby to
byæ oszczêdnoœci?

A teraz pytania wyp³ywaj¹ce z troski o sensu
stricto przychody bud¿etowe. Pierwsze. Czy za-
jmujecie siê pañstwo w Ministerstwie Finansów –
a jeœli nie, to która komórka tym siê zajmuje – kwe-
sti¹ zwi¹zan¹ z tym, jakie s¹ przewidywane wp³ywy
z tak zwanych przychodów rewindykacyjnych?
Czy nie mamy tu przypadkiem do czynienia z za-
niechaniem i zwijaniem, ¿e tak powiem, pañstwa
w tym zakresie, to znaczy, w zakresie przychodów
rewindykacyjnych? Ja przypomnê, ¿e jest ustawa
z 1990 roku o zwrocie korzyœci uzyskanych nies³u-
sznie kosztem Skarbu Pañstwa. Jak ona jest reali-
zowana? Przecie¿ to s¹ niebagatelne kwoty. Swego
czasu wygra³em 10 milionów z³ z prywatyzacji pa-
na pos³a Lewandowskiego – zreszt¹ to by³a szczy-
towa wygrana roku – bo nie wywi¹zano siê z umo-
wy prywatyzacyjnej. Jeszcze raz mówiê, z tego ty-
tu³u mo¿na uzyskaæ niebagatelne kwoty.

Drugie. Jak d³ugo bêdziecie pañstwo tolerowaæ
– to dotyczy zreszt¹ równie¿ parlamentu tej ka-
dencji – niewykonanie orzeczenia Trybuna³u Kon-
stytucyjnego z 1997 r., a wiêc najstarszego orze-
czenia, które mówi, ¿e Skarb Pañstwa powinien
rewindykowaæ do bud¿etu przejête bezprawnie
mienie Funduszu Wczasów Pracowniczych. Nie-
bagatelna kwota kilkudziesiêciu milionów z³o-
tych dot¹d, mimo zapowiedzi, nie jest rewindyko-
wana. Jest to mienie porzucone Skarbu Pañstwa
na rzecz spó³ki o tej samej nazwie, OPZZ.

Trzecie. Czy przewidujecie pañstwo przychody
z gospodarstw pomocniczych i jakie? Rozumiem,
¿e nie jest to sztuka dla sztuki, tylko ¿e one maj¹
przynosiæ dochód.

Czwarte. Czy przewidujecie, jako zapowiadaj¹cy
ró¿ne liberalne rozwi¹zania, przychody z reprywa-
tyzacji? Zawetowana przez prezydenta Kwaœniew-
skiego ustawa, przygotowana zreszt¹ przez wice-
ministra, który jest nim równie¿ dzisiaj, przewidy-

wa³a jeszcze przychody w postaci bonów i dop³aty
po³owy sumy przy reprywatyzowaniu mienia.

I wreszcie pi¹te. Jakie s¹ pañstwa przewidywa-
nia, z jakich dochodów bud¿etu finansowane bê-
d¹ media publiczne? To na razie tyle.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:
Myœlê, ¿e na niektóre z tych pytañ ja nie bêdê

w stanie odpowiedzieæ, ale bêdzie w stanie pani
minister.

Senator Piotr Andrzejewski:
Ja zada³em pytania i bardzo bym prosi³ mo¿e

ogólnie o odpowiedŸ na te pytania, na które pan
minister jest w stanie odpowiedzieæ, a resztê na
piœmie, a ja postaram siê z kolegami podzieliæ t¹
wiedz¹, bo od wielu lat nurtuje nas ten bezw³ad
i Skarbu Pañstwa, i bud¿etu, i Ministerstwa Fi-
nansów. Uwa¿amy, ¿e jest to nieudolnoœæ, a nie
celowe zaniechanie rewindykacji. Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:
Przyznam, ¿e ja pierwszy raz s³yszê, ale mo¿e

rzeczywiœcie… W³aœnie chcia³em panu senatoro-
wi zaproponowaæ, ¿e odpowiem na piœmie w kwe-
stii przychodów rewindykacyjnych i w kwestii re-
prywatyzacji. Myœlê, ¿e o przychodach gospo-
darstw pomocniczych bêdzie w stanie coœ nam
powiedzieæ pani minister.

Je¿eli chodzi o scenariusz zapasowy, to w tej
chwili – tak jak powiedzia³em – mamy do czynie-
nia z tak¹ sytuacj¹, ¿e prognozy zaczynaj¹ byæ re-
widowane, nieœmia³o, ale lekko w górê, szczegól-
nie po ostatnich, powiedzmy, dwumiesiêcznych
danych dotycz¹cych czynników makroekonomi-
cznych. W zwi¹zku z tym mo¿na przyj¹æ, ¿e nasze
prognozy s¹ w tej chwili raczej ostro¿ne i bardzo
konserwatywne. W zwi¹zku z tym, jak s¹dzê,
mo¿na powiedzieæ, ¿e prawdopodobieñstwo tego,
¿e bêdzie lepiej, jest trochê wy¿sze ni¿ prawdopo-
dobieñstwo tego, ¿e bêdzie gorzej. W tej sytuacji
obecnie nie ma potrzeby tworzenia scenariusza
zapasowego. Dziêkujê.

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

39. posiedzenie Senatu w dniu 29 lipca 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy bud¿etowej na 2009 r. 39

(podsekretarz stanu L. Kotecki)



Senator Andrzej Owczarek:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, w przypadku recesji lub stag-

nacji s¹ trzy kierunki dzia³ania, aby zrównowa¿yæ
bud¿et. Pierwszy kierunek to zwiêkszenie strony
dochodowej. Najproœciej zwiêkszyæ podatki, ale
pan prezydent ju¿ obieca³, ¿e to wszystko zawetu-
je. Kolejne dwa kierunki to zmniejszenie wydat-
ków i ewentualnie zwiêkszenie deficytu bud¿eto-
wego. Tê ostatni¹ opcjê reprezentowali szczegól-
nie ekonomiœci zwi¹zani z opozycj¹. Jakie skutki
dla finansów publicznych, a tak¿e dla gospodarki
i pañstwa, mia³oby gwa³towne zwiêkszenie deficy-
tu bud¿etowego?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:
Dziêkujê bardzo tak¿e za to pytanie.
Kwestia zwiêkszenia dochodów. Je¿eli chodzi

o dochody podatkowe, to oczywiœcie nie ma takiej
mo¿liwoœci bez zmiany ustawy, tak¿e w przypad-
ku wiêkszoœci tytu³ów dochodowych, tych g³ó-
wnych tytu³ów podatkowych, nie ma takiej mo¿li-
woœci w ci¹gu roku. Takie zmiany musz¹ wcho-
dziæ w ¿ycie od pocz¹tku roku, w zwi¹zku z tym ta-
kich mo¿liwoœci nie by³o.

Je¿eli chodzi o deficyt, to s¹dzê, ¿e mo¿na po-
wiedzieæ w ten sposób. By³oby Ÿle, gdybyœmy…
Rynki finansowe na pewno nie pozostaj¹ obojêtne
na to, co siê dzieje w gospodarce, i bardzo Ÿle oce-
ni³yby zmiany w deficycie bud¿etowym, nawet ta-
kie, które dziœ zaproponowaliœmy w nowelizacji,
gdybyœmy je zaproponowali , powiedzmy,
w I kwartale, dlatego ¿e na pocz¹tku roku niepew-
noœæ na tych rynkach by³a bardzo du¿a i ka¿de
niejako poluzowanie polityki fiskalnej w tamtym
czasie by³oby odbierane jako nieodpowiedzialne
zad³u¿anie kraju, zwiêkszanie deficytu. Myœlê, ¿e
mielibyœmy do czynienia – oczywiœcie, znowu to
powiem, ekonomia nie jest nauk¹ empiryczn¹,
nie jesteœmy w stanie tego sprawdziæ, mo¿emy
gdybaæ – w ka¿dym razie mielibyœmy do czynienia
ze znacznie wiêksz¹ deprecjacj¹ z³otego ni¿ mie-
liœmy. Przypomnê, ¿e w ostatnim miesi¹cu mo¿na
ju¿ mówiæ o odwróceniu trendu deprecjacyjnego,
je¿eli chodzi o z³otego, i nowelizacja, która jest dzi-
siaj omawiana przez Wysoki Senat, w ¿aden spo-
sób nie wp³ynê³a negatywnie na rynki finansowe
i na sytuacjê na rynku walutowym. W zwi¹zku
z tym mo¿na powiedzieæ, ¿e rynki przyjê³y decyzjê
rz¹du o zwiêkszeniu deficytu o 9 miliardów jako
decyzjê odpowiedzialn¹.

Generalnie ¿adne zwiêkszenie deficytu nie sta-
nowi sytuacji idealnej, szczególnie obecnie, kiedy
niebezpiecznie zaczynamy siê zbli¿aæ do tak zwa-
nych progów ostro¿noœciowych, je¿eli chodzi
o poziom d³ugu publicznego. Tutaj rzeczywiœcie
mamy ju¿ bardzo ograniczone pole do dalszych
dzia³añ, a zbli¿anie siê do tych progów wymaga
podejmowania przez ministra finansów bardzo
restrykcyjnych dzia³añ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ortyl.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, Panie Ministrze! Ja chcia³bym

prosiæ o jeszcze kilka informacji i komentarzy na
temat akcyzy, szczególnie akcyzy na wyroby tyto-
niowe. Przed ,kilkoma miesi¹cami dyskutowaliœ-
my na ten temat, podwy¿szaliœmy akcyzê. Pan mi-
nister pokaza³, ¿e tam w styczniu nast¹pi³ gwa³to-
wny wzrost, tyle ¿e by³ on spowodowany dzia³a-
niami mo¿e nie spekulacyjnymi, ale niejako na
granicy prawa.

Chcia³bym, ¿eby analizê pokazuj¹c¹, jak przed-
stawia³y siê dochody, zestawiæ z informacj¹, która
mówi o tym, jak zwiêkszy³ siê przemyt, oczywiœcie
szacunkowo, bo to jest zjawisko nie do koñca reje-
strowane. Czy by³y prowadzone takie analizy? Czy
zderza siê to równie¿ z prostymi informacjami, któ-
re docieraj¹ od s³u¿b celnych, o tym, ¿e przemyt
papierosów, szczególnie na granicy wschodniej,
bardzo drastycznie siê zwiêkszy³?

Drugie pytanie te¿ dotyczy sfery dochodowej,
tak troszeczkê prognostycznie przywo³ywanej
mo¿e nie w wypowiedzi pana ministra, ale w syg-
na³ach prasowych, mianowicie tego swoistego za-
machu na rezerwê NBP. Ja bym prosi³ pana mini-
stra i byæ mo¿e przedstawiciela NBP, je¿eli jest,
aby przedstawili komentarze dotycz¹ce tego, ja-
kie tu s¹ zagro¿enia, czy ta idea ma kontynuacjê,
czy mo¿e bêdzie mia³a. Myœlê, ¿e to ma wp³yw na
zjawiska makroekonomiczne, ale dotyka te¿ skali
mikro, bo wiemy, ¿e to nie jest prosta sprawa, aby
takie transakcje, operacje nie dotyka³y nas, czyli
obywateli. Bardzo bym prosi³ o wyjaœnienie tych
dwóch kwestii.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator B³aszczyk.
Proszê bardzo.
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Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Obci-

namy, zmniejszamy, a co ministerstwo zrobi³o,
¿eby uszczelniæ system. Z ostatnich doniesieñ
medialnych… Ju¿ wczeœniej ten temat by³ poru-
szany w aspekcie gier liczbowych o niskiej wy-
granej. Ministerstwo Finansów w ogóle nie widzi
problemu i nie proponuje ¿adnego rozwi¹zania,
a z przeprowadzonego œledztwa dziennikarskie-
go wynika, ¿e ta ga³¹Ÿ finansów, mo¿na by po-
wiedzieæ, ten sposób dzia³alnoœci jest w pewnym
sensie niedoszacowany, dlatego ¿e obroty tam
s¹ mniej wiêcej na poziomie 8 miliardów z³,
a okreœla siê, ¿e mog¹ byæ one trzy czy cztery ra-
zy wiêksze. W przypadku prowadzenia tej dzia-
³alnoœci wystêpuj¹ du¿e nadu¿ycia. Zrzeszenie
osób skupiaj¹cych podmioty, które prowadz¹ tê
dzia³alnoœæ, wprost siê œmieje z obecnych ure-
gulowañ prawnych. Wydaje mi siê, ¿e w tej sfe-
rze Ministerstwo Finansów mog³oby mieæ parê
miliardów dochodów. Te podmioty powstaj¹,
mo¿na powiedzieæ, jak grzyby po deszczu. Co
Ministerstwo Finansów zamierza zrobiæ w tej
sprawie i ogólnie, ¿eby uszczelniæ system, ale
nie szarpaæ w jakiœ sposób ma³ych przedsiêbior-
ców, tylko zaj¹æ siê naprawdê nadu¿yciami,
które pozbawiaj¹ bud¿et pañstwa miliardów
z³otych? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Poproszê mo¿e jeszcze pana senatora Dajczaka.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Tak na marginesie ciœnie siê pewna uwaga do

senatora Owczarka. Pytanie bardzo ciekawe,
myœlê, ¿e warto by by³o rozwin¹æ tê myœl, ¿e kie-
dy Prawo i Sprawiedliwoœæ chcia³o zwiêkszyæ
deficyt na poziomie planowania bud¿etu, to by³
to nag³y i niebezpieczny wzrost deficytu, a teraz
to nie jest nag³y wzrost deficytu. No, ciekawa
teoria.

Teraz pytanie do pana ministra. Panie Mini-
strze, pan minister Rostowski jako sukces przed-
stawia³ otwarcie linii kredytowej w Miêdzynaro-
dowym Funduszu Walutowym: 20 miliardów na
stabilizacjê z³otówki. Nawi¹zuj¹c do pytania pana
senatora Ortyla, zapytam, jak to siê ma do tworze-
nia rezerwy przez Narodowy Bank Polski w kwocie
2 miliardów z³ na wypadek ewentualnej zmiany
kursu walutowego. Dlaczego to jest z³e i nale¿y te
pieni¹dze przej¹æ i przekazaæ do bud¿etu pañ-
stwa?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mo¿e zacznê od kwestii NBP czy te¿ od zysku

NBP. Myœlê, ¿e jest to chyba kwestia pewnego nie-
porozumienia, byæ mo¿e tak¿e nieprecyzyjnych
doniesieñ medialnych. Otó¿ nie mówimy, ¿e two-
rzenie rezerwy na wypadek zmian kursowych jest
czymœ z³ym – wrêcz przeciwnie, to jest oczywiœcie
wskazane – myœlê, ¿e w ¿adnej wypowiedzi ¿adne-
go przedstawiciela ministra finansów nie pad³o
takie sformu³owanie. Otó¿ chodzi tu o trochê coœ
innego: my tylko zwracamy uwagê na pewn¹ nie-
transparentnoœæ jej tworzenia. I tylko tyle. Oczy-
wiœcie nie mamy, bo nie mo¿emy… O sposobie
tworzenia tej rezerwy decyduje Rada Polityki Pie-
niê¿nej w uchwale. Ona jest konstytucyjnym cia-
³em niezale¿nym i minister finansów nie mo¿e
w ¿aden sposób ingerowaæ w politykê Narodowe-
go Banku Polskiego. Niezale¿noœæ banku central-
nego jest œwiêtoœci¹ i absolutnie tu nie o to chodzi.
Chodzi o coœ trochê innego: o nieprecyzyjne i nie-
transparentne tworzenie tej rezerwy, o czyst¹ ra-
chunkowoœæ.

Otó¿ uchwa³a Rady Polityki Pieniê¿nej wskazu-
je, ¿e przy tworzeniu tej rezerwy bank centralny
powinien braæ pod uwagê tak zwane niezrealizo-
wane przychody. Te niezrealizowane przychody,
zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Narodo-
wego Banku Polskiego, w zesz³ym roku siêgnê³y
prawie 23 miliardów z³. Wydaje nam siê, ¿e nie
znalaz³o to ¿adnego odzwierciedlenia w tworzeniu
tej rezerwy. I to jest w³aœnie to nasze zwrócenie
uwagi, czy nie nale¿a³oby zastanowiæ siê nad bar-
dziej precyzyjnym sformu³owaniem, w jaki spo-
sób przy tworzeniu rezerwy na zmiany kursowe
Narodowy Bank Polski ma uwzglêdniaæ te w³aœnie
niezrealizowane przychody. W tej uchwale jest
mo¿e zbyt ogólnie napisane, ¿e ma uwzglêdniaæ,
ale nie wiadomo jak. I to jest ten zarzut. My nie
mówimy, ¿e ta rezerwa jest niepotrzebna, abso-
lutnie nie. W zesz³ym roku i na pocz¹tku tego ro-
ku mieliœmy do czynienia z takimi wahaniami
kursowymi, które rzeczywiœcie powoduj¹, ¿e nale-
¿y takie rezerwy tworzyæ.

Ta rezerwa zosta³a zgodnie z tak zwanym mo-
delem value at risk oszacowana przez Narodowy
Bank Polski na, zdaje siê, oko³o 11 miliardów z³.
To oszacowanie powinno jakoœ uwzglêdniæ te
23 miliardy z³ niezrealizowanych przychodów.
Zgodnie z praktykami innych krajów, tak¿e EBC,
ta rezerwa, gdy jest mniejsza ni¿ niezrealizowane
przychody kursowe, jak siê wydaje, nie powinna
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byæ tworzona. Bo to s¹ jakby dwie poduszki.
W przypadku aprecjacji – mo¿e króciutko to wy-
jaœniê – niezrealizowane przychody siê obni¿aj¹.
Z tych 23 miliardów z³ zosta³o… nie wiem ile, oczy-
wiœcie na bie¿¹co my tego nie wiemy. Ale na pew-
no siê obni¿aj¹, bo niezrealizowane przychody po-
wstaj¹ dlatego, ¿e by³a deprecjacja z³otego. Rezer-
wy by³y zakupione przy jakimœ okreœlonym kursie
w przesz³oœci i gdy ten kurs jest s³abszy, to ozna-
cza to, ¿e te rezerwy s¹ wiêcej warte w z³otych i to
s¹ te niezrealizowane przychody, bo ich siê nie re-
alizuje, rzeczywiœcie ich siê nie realizuje. W przy-
padku aprecjacji pierwsz¹ tak¹ poduszk¹, jak siê
wydaje, ogromn¹ poduszk¹, która pojawi³a siê
w koñcu ubieg³ego roku, by³y te niezrealizowane
przychody, 23 miliardy z³. I, naszym zdaniem, nie
zosta³y one uwzglêdnione przy tworzeniu rezerwy.
A przypomnê, ¿e ta rezerwa obni¿a wynik finanso-
wy. Oczywiœcie nie mo¿e go obni¿yæ w taki sposób,
¿eby spowodowaæ straty, to znaczy wynik finan-
sowy przed odjêciem tej rezerwy wynosi³ oko³o
2 miliardów z³, 2,1 miliarda z³, a po odjêciu tych
11 miliardów z³ nie mog³a powstaæ strata, wiêc ob-
ni¿ono go do zera. 95% tego wyniku powinno tra-
fiæ do bud¿etu pañstwa.

To jest nasza uwaga do sprawozdania finanso-
wego Narodowego Banku Polskiego za rok 2008.
Chodzi o to, ¿eby zastanowiæ siê nad zwiêksze-
niem tej transparentnoœci.

Je¿eli chodzi o…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Panie Ministrze, mo¿e teraz poprosi³bym o od-
powiedŸ, je¿eliby mia³ ochotê zabraæ g³os, przed-
stawiciela Narodowego Banku Polskiego, tak ¿eby
za³atwiæ tê kwestiê do koñca, a potem pan dokoñ-
czy odpowiedzi na pytania senatora Ortyla.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki: Dobrze.)

Proszê bardzo.

Cz³onek Zarz¹du
Narodowego Banku Polskiego
Zdzis³aw Sokal:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Dziêkujê bardzo za mo¿liwoœæ zabrania g³osu.
Chcê powiedzieæ, ¿e kwestia wyniku finanso-

wego Narodowego Banku Polskiego by³a ostatnio
i jest ca³y czas przedmiotem dyskusji, wrêcz dys-
kusji medialnej. To i dobrze, i Ÿle. Dlaczego? Dla-
tego, ¿e z jednej strony bank centralny powinien
byæ bardzo transparentny, i Narodowy Bank Pol-
ski stara siê robiæ wszystko, ¿eby byæ bardzo
transparentnym, ale z drugiej s¹ takie obszary,

o których powinniœmy mówiæ bardzo g³oœno, ale
niekoniecznie w mediach.

Bardzo dziêkujê panu ministrowi za wyjaœnie-
nie kwestii sprawozdawczoœci finansowej w NBP.
Nie chcia³bym w dniu dzisiejszym polemizowaæ.
Chcê powiedzieæ, proszê pañstwa, ¿e sprawozda-
nie finansowe Narodowego Banku Polskiego za
2008 r. zosta³o przyjête przez zarz¹d: nie ma zys-
ku, jest wynik zero. Sprawozdanie finansowe zo-
sta³o przyjête przez Radê Polityki Pieniê¿nej. Jest
pozytywna opinia bieg³ego rewidenta. To nie jest
opinia firmy z trzeciej czy z czwartej dziesi¹tki,
jest to pierwszorzêdna firma, która ma doœwiad-
czenie w badaniu sprawozdañ finansowych w in-
nych krajach Unii Europejskiej, bada³a je w prze-
sz³oœci i bada obecnie. Chcê powiedzieæ, ¿e jeœli
chodzi o kwestie sprawozdawczoœci finansowej,
to na bie¿¹co jesteœmy uczestnikami wszystkich
prac Europejskiego Banku Centralnego, systemu
europejskich banków centralnych.

Zasady sprawozdawczoœci finansowej banków
centralnych odbiegaj¹ niestety od zasad sprawo-
zdawczoœci banków komercyjnych. St¹d szczerze
powiem pañstwu, ¿e jak zacz¹³em swoj¹ pracê
w Narodowym Banku Polskim, to te¿ patrzy³em
na to troszeczkê innymi oczami ze wzglêdu na do-
œwiadczenia w bankach komercyjnych. To,
o czym mówi³ pan minister – jeszcze raz mówiê, ¿e
nie chcê wdawaæ siê w polemikê – a mówi³ o do-
datnich i ujemnych niezrealizowanych ró¿nicach
kursowych, co w bankowoœci centralnej jest kom-
pensowane… To w bankowoœci centralnej nazy-
wane jest zasad¹ ostro¿noœci i niestety nie ma tu
kompensacji. Zasada ostro¿noœci w bankach cen-
tralnych jest bardzo wa¿nym elementem, bardzo
mocno jest przestrzegana. Efektem przestrzega-
nia tej zasady w systemie europejskich banków
centralnych jest to, ¿e niestety, dodatnie niezrea-
lizowane ró¿nice kursowe znajduj¹ siê w pasy-
wnej czêœci bilansu i s¹ zabezpieczeniem. Dlacze-
go s¹ zabezpieczeniem, proszê pañstwa? Dlatego,
¿e zmiany kursów walut, a dzisiaj w sprawozda-
niu finansowym jest to równowartoœæ 200 miliar-
dów z³, 178 miliardów z³, jeœli chodzi o pozycje
w bilansie… To jest dolar amerykañski, to jest eu-
ro, to jest korona norweska, to jest funt angielski,
to jest dolar australijski. Jest to pewne ryzyko,
jest to bardzo du¿e ryzyko.

Pamiêtajcie pañstwo, ¿e sytuacja na rynkach
finansowych jest w tej chwili i bêdzie w przysz³oœci
bardzo zmienna. Jest tak, ¿e w tej chwili do zasa-
dy ostro¿noœci przywi¹zuje siê jeszcze wiêksz¹
wagê ani¿eli dotychczas. Dlatego te¿ stworzenie
rezerwy nie jest niczym nowym. Chcê powiedzieæ,
¿e ostatnia zmiana zasad rachunkowoœci by³a
w 2003 r. Od 2004 r. mamy te same zasady ra-
chunkowoœci, które s¹ zbie¿ne, zgodne z zasada-
mi europejskich banków centralnych, ale nie ta-
kie same jak Europejskiego Banku Centralnego.
Pamiêtajcie pañstwo o tym, ¿e nie mo¿emy opie-
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raæ siê na sprawozdawczoœci na dok³adnie takich
samych zasadach ksiêgowych, jakie ma Europej-
ski Bank Centralny, dlatego ¿e tam walut¹ fun-
kcjonaln¹ jest euro, tam jest inne ryzyko.
W zwi¹zku z tym nasz system finansowy, system
ksiêgowy oparty jest na zasadach, na wytycznych
Europejskiego Banku Centralnego i – jak ka¿dy
inny kraj, który nie ma waluty funkcjonalnej, wa-
luty euro – posiadamy w³asne zasady rachunko-
woœci, które s¹ zgodne z europejskimi zasadami
banków centralnych.

Chcê pañstwu powiedzieæ, ¿e to sprawozdanie
zosta³o przedstawione równie¿ do dyskusji, by³o
przedmiotem analizy Narodowego Banku Polskie-
go, odby³o siê wiele spotkañ. Pan minister by³
akurat nieobecny na tych spotkaniach, by³ obec-
ny i prowadzi³ te spotkania pan minister Daniluk.
Odby³o siê wiele spotkañ, dwa d³ugie spotkania
w Narodowym Banku Polskim, trzecie spotkanie
w Ministerstwie Finansów. Wydaje mi siê, ¿e kon-
kluzja by³a jednoznaczna, wszystkie w¹tpliwoœci
zosta³y wyjaœnione. Dlatego te¿ z wielk¹ pokor¹
przed Wysokim Senatem stwierdzam, ¿e sprawo-
zdanie zosta³o przyjête zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
zasadami. Zasady te s¹ zgodne z zasadami przyjê-
tymi w Europejskim Systemie Banków Central-
nych. Zgodnie z porz¹dkiem prawnym Rada Poli-
tyki Pieniê¿nej, która podjê³a uchwa³ê, nie podjê³a
tej uchwa³y dlatego, ¿e tak ot sobie pomyœla³a al-
bo chcia³a zrobiæ coœ z³ego, tylko po prostu bra³a
pod uwagê wszystkie argumenty za i przeciw. Pro-
szê pañstwa, to s¹ profesorowie, to s¹ osoby o wy-
sokich kwalifikacjach i trudno podejrzewaæ, aby
towarzyszy³y temu podjêciu uchwa³y jakiekol-
wiek z³e intencje. Jesteœmy absolutnie przekona-
ni, ¿e ta ustawa by³a tworzona w sposób dobry,
nale¿yty i s³u¿y ona dobrze interesom banku cen-
tralnego i interesom Polski.

Proszê pañstwa, chcê powiedzieæ jeszcze o ta-
kiej sprawie, odnieœæ siê do dyskusji wokó³ przy-
sz³ego wyniku finansowego, który by³ przedmio-
tem debat w mediach czy wypowiedzi wysokich
urzêdników. Narodowy Bank Polski stara siê wy-
powiadaæ bardzo, bardzo delikatnie. Proszê pañ-
stwa, nie chcemy mówiæ o szczegó³ach, dlatego ¿e
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami bank cen-
tralny zamyka rok finansowy z koñcem roku, czyli
31 grudnia. To, co by³o przekazane przez prezesa
i przez zarz¹d w komunikacie prasowym, jest jak
najbardziej aktualne. Gdy bêdzie wynik finanso-
wy, podkreœlam, gdy bêdzie, to oczywiœcie Narodo-
wy Bank Polski nie mo¿e zrobiæ nic innego, jak
tylko przekazaæ to zgodnie z art. 62, o ile pamiê-
tam. W banku centralnym mo¿e zostaæ maksymal-
nie 5%, a 95% wartoœci nadwy¿ki finansowej jest
przekazywane do bud¿etu pañstwa.

Chcê powiedzieæ, ¿e równie¿ zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami – mówi o tym art. 64

ustawy o Narodowym Banku Polskim – gospodar-
kê w obrêbie roku finansowego prowadzi siê na
podstawie przyjêtego planu finansowego, przyjê-
tego przez zarz¹d, zatwierdzonego przez Radê Po-
lityki Pieniê¿nej. Prawd¹ jest to, co by³o w komu-
nikacie, ¿e w przyjêtym planie finansowym nie za-
k³adano zysku. Jeœli zysk bêdzie, a mo¿e byæ taka
sytuacja, ale mo¿e byæ równie¿ taka sytuacja, ¿e te
wszystkie dodatnie ró¿nice kursowe, które s¹ wy-
tworzone b¹dŸ ich nie ma, mog¹ byæ zmienione…
Pamiêtajmy o tym, ¿e z kursem jest bardzo ró¿nie,
z kursem walut, bo nie mówiê tylko i wy³¹cznie
o kursie z³otówki. W kursie miêdzywalutowym,
miêdzy dolarem a euro, miêdzy dolarem a funtem
brytyjskim, miêdzy dolarem a koron¹ norwesk¹,
zachodz¹ ró¿ne zmiany. My musimy mieæ przed
tym zabezpieczenie i nie mo¿emy w sposób odpo-
wiedzialny mówiæ, ¿e w tej chwili jesteœmy w stanie
zobowi¹zaæ siê do tego, ¿e Narodowy Bank Polski
przeka¿e jakikolwiek zysk. Jeœli bêdzie zysk, to –
powtarzam jeszcze raz – Narodowy Bank Polski
przeka¿e go do bud¿etu pañstwa.

Bardzo proszê – ja siê zwracam z tego miejsca
– aby kwestie dotycz¹ce wyniku finansowego,
kwestie dotycz¹ce procedur w zakresie tworzenia
rezerw by³y przedmiotami dyskusji, bardzo byœ-
my tego chcieli i jeœli s¹ jakiekolwiek w¹tpliwoœci,
to jak najbardziej jesteœmy w stanie przedstawiæ
pañstwu wyjaœnienia. Chcê tylko powiedzieæ, ¿e
gdy odnosimy siê do norm Europejskiego Banku
Centralnego, to kwestia tworzenia rezerwy, nie-
stety, opatrzona jest klauzul¹ „poufne”. Dlacze-
go? Dlatego ¿e zwraca siê uwagê na pewn¹ meto-
dologiê, ¿eby nie pokazywaæ elementów, które s¹
niejako bardzo wewnêtrzne. My tego nie robimy,
poniewa¿ chcemy byæ bardzo transparentni
i w zwi¹zku z tym dzielimy siê informacj¹.

Dodam, ¿e w wyniku finansowym, czyli w tym
zerze, które za³o¿one jest w tym roku, rezerwa ut-
worzona na poziomie 2 miliardów 139 milionów z³
nie zabezpieczy³a faktycznych strat, które po-
wsta³y na bazie ujemnych i dodatnich zrealizowa-
nych ró¿nic kursowych, bo by³y one na poziomie
2 miliardów 600 milionów. Zatem ta uchwa³a Ra-
dy Polityki Pieniê¿nej, która z jednej strony stwa-
rza koniecznoœæ tworzenia rezerw, z drugiej stro-
ny ogranicza mo¿liwoœæ tworzenia rezerwy w taki
sposób, aby bank centralny nie mia³ strat.

Jeœli chodzi o przysz³oœæ, to powiem pañstwu
o jeszcze jednej sprawie. Pamiêtajmy o tym, ¿e
w bilansie Narodowego Banku Polskiego jest stra-
ta z lat poprzednich. Jest to kwota na poziomie
11,5 miliarda z³. Kapita³ banku centralnego, Na-
rodowego Banku Polskiego, jest na poziomie
1,5 miliarda. To wszystko powoduje, ¿e musimy
myœleæ równie¿ o kwestii dotycz¹cej pokrycia
strat z lat poprzednich.

Jeœli by³yby jakiekolwiek pytania, to bardzo
chêtnie pañstwu na nie odpowiem. Dodam jesz-
cze, ¿e sprawozdanie finansowe bêdzie przedmio-
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tem dyskusji na posiedzeniu Komitetu Ekonomi-
cznego Rady Ministrów, bêdzie równie¿ przedmio-
tem prezentacji prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego wraz ze sprawozdaniem z dzia³alnoœci.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, proszê bardzo, mo¿e konty-

nuujmy, bo powsta³a przerwa, a do tego powróci-
my póŸniej.

Proszê bardzo, w kolejnoœci pytañ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Kolejne pytanie dotyczy³o akcyzy.
(Senator W³adys³aw Ortyl: Akcyzy na papierosy

i przemytu.)
Tak, i przemytu.
Otó¿ z t¹ akcyz¹ jest tak, ¿e za zakupy grudnio-

we dostaliœmy dochody z akcyzy na pocz¹tku ro-
ku. One rzeczywiœcie, powiedzmy, mia³y charak-
ter spekulacyjny, ale nie mo¿na… One by³y doko-
nane w œwietle prawa, przecie¿ ka¿dy przedsiê-
biorca mo¿e zap³aciæ akcyzê za zakupione papie-
rosy wtedy, kiedy chce. One zosta³y zakupione
w grudniu, dochody z tej akcyzy wp³ynê³y, tak jak
powiedzia³em, zgodnie z prawem, w styczniu,
a potem, a¿ do koñca czerwca, nie mieliœmy albo
mieliœmy bardzo s³abe dochody, co wynika³o z te-
go, ¿e znak akcyzowy naklejony na paczce papie-
rosów jest wa¿ny przez szeœæ miesiêcy, a znaki te
zosta³y naklejone w grudniu. W zwi¹zku z tym po
tym jednorazowym styczniowym du¿ym nap³ywie
dochodów z akcyzy do koñca czerwca rzeczywi-
œcie widaæ by³o ich obni¿enie. Dzia³o siê tak z tego
powodu, ¿e obracano na rynku papierosami opa-
trzonymi znakiem akcyzy, tej ni¿szej akcyzy, tej
grudniowej, tak to nazwijmy. W zwi¹zku z tym,
tak jak powiedzia³em, od lutego do koñca czerwca
dochody z akcyzy papierosowej by³y dosyæ niskie.
To jest przyczyna obni¿enia dochodów z akcyzy,
a nie to, ¿e zwiêkszy³ siê przemyt. Oczywiœcie tak
naprawdê do koñca tego nie wiemy, ale tym mo¿-
na wyt³umaczyæ spadek dochodów z akcyzy
w tych miesi¹cach.

W tej chwili mamy koniec lipca i ju¿ znamy
wp³ywy lipcowe. Mamy tutaj pozytywn¹ niespo-
dziankê, bardzo pozytywn¹ niespodziankê, bo
w lipcu te wp³ywy dosyæ mocno wzros³y, bardziej
ni¿ oczekiwaliœmy. Wziêliœmy oczywiœcie pod
uwagê to, ¿e one musia³y w lipcu wzrosn¹æ, gdy¿
skoñczy³a siê wa¿noœæ starej akcyzy i ¿eby teraz

sprzedaæ paczkê papierosów z t¹ akcyz¹, trzeba
kupiæ znak akcyzy aktualizacyjnej, je¿eli siê nie
mylê, za 1 z³ 30 gr. I w czerwcu przedsiêbiorcy do-
konywali takich zakupów.

Ja mo¿e jeszcze powiem o pewnym problemie,
nad którego rozwi¹zaniem zastanawiamy siê
w Ministerstwie Finansów. Sytuacja z akcyz¹
spowodowa³a, ¿e w czerwcu, mo¿e nawet ju¿
w maju, mieliœmy do czynienia z wyprzedawa-
niem tych, nazwijmy to, starych papierosów, bo
przedsiêbiorcy chcieli siê pozbyæ papierosów opa-
trzonych znakiem akcyzy grudniowej przed koñ-
cem czerwca, gdy¿ wiedzieli, ¿e w lipcu straci ona
wa¿noœæ. To spowodowa³o, ¿e w koñcówce tego
okresu, czyli w czerwcu, nie by³o na rynku tych
bardziej popularnych marek papierosów. Myœlê,
¿e trzeba siê temu przyjrzeæ i w jakiœ sposób roz-
wi¹zaæ ten problem, ¿eby nie dochodzi³o do takich
sytuacji.

Co do przemytu, to… Pan minister Kapica, jako
urzêdnik Ministerstwa Finansów, bezpoœrednio
zarz¹dza zarówno akcyz¹, jak i c³ami oraz grani-
cami. Ja bie¿¹cych analiz dotycz¹cych przemytu
w tej chwili nie znam.

By³o jeszcze pytanie dotycz¹ce gier losowych
czy uszczelnienia systemu tych gier… Ja powiem
tak: w pierwszym pó³roczu mieliœmy znacz¹cy
wzrost dochodów z gier, co oczywiœcie jest spowo-
dowane tym, o czym pan senator mówi³. Co do u-
szczelnienia tego systemu, to on oczywiœcie wy-
maga zmian systemowych czy ustawowych. S¹
w tej chwili na bie¿¹co prowadzone analizy, ale
propozycji ewentualnych zmian… Jest jeszcze za
wczeœnie, aby o tym mówiæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Pupa, proszê bardzo.
(Senator Przemys³aw B³aszczyk: Przepra-

szam… Jeœli chodzi o te gry liczbowe i ten poda-
tek, to gdybym móg³ prosiæ…)

(G³os z sali: Uszczelnienia.)
(Senator Przemys³aw B³aszczyk: Uszczelnienie

systemu…)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Ludwik Kotecki: Przed chwil¹ odpowiedzia³em.)
(G³os z sali: Trzeba s³uchaæ.)
(G³os z sali: Zamyœli³ siê.)
Proszê bardzo, pan senator Pupa.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Panie Marsza³ku, niech mi pan marsza³ek wy-

baczy, ale zanim zadam zasadnicze pytanie,
chcia³bym zwróciæ uwagê na coœ, na co w swoim
pytaniu zwraca³em uwagê panu przewodnicz¹ce-
mu sprawozdawcy. Mówi³em wtedy miêdzy inny-
mi o niefrasobliwoœci rz¹du. Tak delikatnie pan
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minister zwróci³ uwagê na to, ¿e pan minister jest
na urlopie i nie mo¿e byæ dzisiaj z nami i odpowia-
daæ na wa¿ne pytania. To, ¿e pan minister jedzie
na urlop w sytuacji, kiedy siê bud¿et pañstwa wa-
li, jest niestety ignorancj¹ i zbyt du¿ym lekcewa-
¿eniem, mówi¹c delikatnie, parlamentu polskie-
go. Mam wielu znajomych, Panie Ministrze, któ-
rzy na przyk³ad nie wyje¿d¿aj¹ na urlop tylko dla-
tego, ¿e…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Panie
Senatorze, ale to jest w³aœciwie nie pytanie, tylko
wypowiedŸ, wiêc…)

Ja wiem o tym, ale…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Mo¿e

nie mylmy tego wszystkiego...)
To jest dygresja, Panie Marsza³ku, ale pan mar-

sza³ek powinien na to zwróciæ uwagê, bo to jest
lekcewa¿enie Wysokiej Izby.

Wracam do pytania. W tej chwili mamy, Panie
Ministrze, drug¹ nowelizacjê, nowelizacjê po no-
welizacji. Tamta nowelizacja, która mia³a miejsce
w koñcu ubieg³ego i pocz¹tku tego roku, o której
pan wspomina³, by³a… Rz¹d szuka³ oszczêdnoœci
i zanim pan prezydent podpisa³ ustawê o bud¿e-
cie, to ju¿ praktycznie nastêpowa³a nowelizacja
bud¿etu pañstwa, czyli przemodelowanie bud¿e-
tu pañstwa przyjêtego przez parlament.

Pan minister na te problemy, na które zwraca-
³em uwagê we wczeœniejszych pytaniach panu
przewodnicz¹cemu senackiej Komisji Bud¿etu
i Finansów Publicznych, dosyæ impulsywnie,
mo¿na powiedzieæ, odpowiada³...

(G³os z sali: Ale…)
Nie, pan minister Rostowski, pana szef, bardzo

impulsywnie odpowiada³, kiedy my zwracaliœmy
uwagê na te problemy, o których pan teraz mówi.
My o tych problemach mówiliœmy, zwracaliœmy na
te problemy uwagê, o tych problemach siê dysku-
towa³o, ale pan minister niestety by³ g³uchy na te
problemy, które nas dzisiaj dotykaj¹ i spotykaj¹.

Ja chcê powiedzieæ o problemie, o którym nie
by³o tu jeszcze mowy. Interesuje mnie sprawa
d³ugu publicznego i to, kiedy nast¹pi pierwsze
z³amanie ustawy dotycz¹cej finansów publicz-
nych i przekroczymy, w ramach d³ugu publiczne-
go, poziom 55% PKB. Jak siê ma ten d³ug publicz-
ny do sztywnego zapisu konstytucyjnego, z
którego wynika, ¿e nie wolno przekroczyæ 60%
PKB? Myœlê, ¿e prost¹ œcie¿k¹ zmierzamy w kie-
runku z³amania konstytucji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Zapraszam panów senatorów do zapisania siê do

debaty, bo pytania powinny byæ krótkie i trwaæ tyl-
ko jedn¹ minutê. Tak ¿e bardzo proszê. (Oklaski)

Nikomu nie bêdê zakazywa³ zabierania g³osu
w debacie, ale nie przesadzajmy i nie zamieniajmy
pytañ w debatê.

Proszê bardzo, Panie Ministrze…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Ludwik Kotecki: Dziêkujê bardzo, Panie Mar-
sza³ku. Ja…)

Mo¿e po kolei. Jeszcze pan senator Klima by³
zapisany, to mo¿e...

Senator Maciej Klima:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Bêd¹ cztery krótkie pytania.
Pierwsze pytanie. O ile wzros³o zad³u¿enie na-

szego pañstwa, czyli d³ug publiczny, w czasie
rz¹dów koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskie-
go Stronnictwa Ludowego?

Drugie pytanie. Dlaczego zmniejszono w bud¿e-
cie wydatki na sp³atê zad³u¿enia o 2 miliardy z³?

Trzecie pytanie. Na ile rz¹d planuje w tej chwili
wp³ywy z tak zwanej prywatyzacji? Jeœli popa-
trzeæ na tegoroczne wyniki pana ministra Grada
i prywatyzacjê naszych stoczni, to na chwilê obec-
n¹ dochody z prywatyzacji wynosz¹ 400–600 mi-
lionów, a mia³o byæ 12 miliardów.

Czwarte pytanie, Panie Marsza³ku, bêdzie nie-
stety troszkê d³u¿sze. W tym miesi¹cu rz¹d uloko-
wa³ na rynku amerykañskim papiery d³u¿ne
wdwóch transzach–na2miliardy i1,5miliardado-
larów. Jak wielokrotnie pan minister Rostowski
mówi³, wa¿na dla naszego kraju i dla naszej przy-
sz³oœci jest tak zwana rentownoœæ tych papierów.
Niestety s¹ to najdro¿sze papiery na rynku amery-
kañskim od dziesiêciu lat.

Mam pytanie. Dlaczego podjêto decyzje o wpu-
szczeniu drugiej transzy w sytuacji, kiedy na ryn-
ku wtórnym pierwsza transza dawa³a zarobiæ
tym, którzy j¹ kupili, od 1% do 2%? Dlaczego zde-
cydowano o tak wysokim spreadzie w sytuacji,
kiedy jesteœmy w rankingu A-? W latach dziewiêæ-
dziesi¹tych, kiedy sytuacja po¿yczkowa Polski
by³a du¿o gorsza ni¿ w chwili obecnej, byliœmy
w B-. Jest to ulokowanie…

I jeszcze... Pi¹tego pytania zadawa³ nie bêdê,
wystarczy.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Dlaczego?)
Panie Ministrze, na lata 2009–2011 jest opraco-

wana strategia zarz¹dzania d³ugiem publicznym
czy nadzoru nad nim. I w tym momencie niepokoi
mnie sprawa wzrostu zad³u¿enia zagranicznego
z 22% do 26%. W czasie posiedzenia komisji finan-
sów pan minister odpowiedzia³ mi, ¿e wi¹¿e siê to
ze zmian¹ kursow¹. Ja chcia³bym powiedzieæ, ¿e
œrednia kursowa w I kwartale, jeœli chodzi o euro
do dolara, wynosi³a 4,6, nawet 4,8, a w II kwartale
jest wyraŸnie ni¿sza. Generalnie powinniœmy mieæ
zatem w tym momencie spadek zad³u¿enia zagra-
nicznego w zwi¹zku z umacnianiem siê z³otówki,
a nie tendencjê odwrotn¹. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pan senator Gruszka i wtedy na trzy

pytania od razu…

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, du¿o pan powiedzia³ o wp³y-

wach z VAT. Ja mam pytanie zwi¹zane w³aœnie
z VAT. Jak wygl¹da œci¹galnoœæ podatku VAT?
Na pewno takie badania czy takie opracowania
pan posiada. Jakie s¹ ewentualne dzia³ania
rz¹du, aby ta œci¹galnoœæ by³a wiêksza, bo za-
k³adam, ¿e nie jest stuprocentowa. To pierwsze
pytanie.

Drugie pytanie zwi¹zane jest z tym, o czym tu-
taj mówiono, ¿e w trakcie tworzenia bud¿etu,
miêdzy posiedzeniem Sejmu a posiedzeniem Se-
natu, makroekonomiczne wp³ywy na nasz¹ go-
spodarkê by³y na tyle znaczne, ¿e mo¿na by³o
w czasie posiedzenia Senatu wprowadziæ istotne
poprawki. Nie by³y one potrzebne wczeœniej, ale
by³y potrzebne na prze³omie stycznia i lutego.

W zwi¹zku z tym pytanie. Czy w ministerstwie
w trakcie opracowywania tych kolejnych planów –
dobrze, ¿e s¹ optymiœci, bo optymistom ¿yje siê le-
piej – pojawi³ siê, nie powiem pesymista, ale mo¿e
realista, który oceni³ w jakiœ sposób wp³yw gospo-
darki zewnêtrznej na nasze warunkowania? Myœ-
lê, ¿e fala, która odbije siê na naszej gospodarce,
jeszcze przyjdzie w drugim pó³roczu. Czy jest taka
osoba, która wskazywa³a w trakcie konstruowa-
nia bud¿etu, ¿e byæ mo¿e to najgorsze przed na-
mi? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:
To mo¿e od koñca. Kwestia zbie¿noœci cykli

koniunkturalnych, bo tak naprawdê o tym pan
mówi³. Czy mamy w Polsce do czynienia z opóŸ-
nieniem tego cyklu koniunkturalnego w stosun-
ku do na przyk³ad cyklu europejskiego? Bo, jak
rozumiem, taka jest teza, która zabrzmia³a
w pytaniu. Oczywiœcie analizowaliœmy tê sytua-
cjê, jak to wygl¹da i czy to spowolnienie jest…
Mo¿e inaczej. Przeprowadzaliœmy analizy, czy
to, ¿e nie mamy do czynienia z recesj¹ w Polsce
lub ¿e mamy do czynienia z dosyæ ³agodnym
spowolnieniem, relatywnie oczywiœcie, w sto-
sunku do innych krajów, wynika z tego, ¿e ma-

my inny cykl koniunkturalny, opóŸniony w sto-
sunku do Unii Europejskiej czy pañstw strefy
euro, czyli do g³ównych naszych partnerów. Ta-
kie analizy przeprowadzaliœmy i okaza³o siê, ¿e
nie, ¿e nawet jest to zbie¿ne. Generalnie mo¿na
powiedzieæ, ¿e to spowolnienie zaczê³o siê mniej
wiêcej w lutym 2008 r., kiedy ten cykl koniun-
kturalny jakby siê przegi¹³, w przypadku pro-
dukcji przemys³owej przesta³ rosn¹æ i zacz¹³ ju¿
powoli spadaæ. I widzimy ju¿ pewne odbicie
w tym cyklu, pocz¹wszy od mniej wiêcej lutego
czy marca bie¿¹cego roku. Skoñczy³ siê jakby
okres obni¿ania siê produkcji w tej analizie
trendu i cyklu, po wy³¹czeniu wszystkich sezo-
nowoœci, które w szeregach statystycznych do-
tycz¹cych produkcji przemys³owej siê znajduj¹.
Oczywiœcie pojawia³y siê g³osy – myœlê, ¿e tak¿e
pan senator je s³ysza³ – ¿e mamy do czynienia
z opóŸnieniem tego cyklu w stosunku do gospo-
darki œwiatowej. Generalnie trudno by³oby zna-
leŸæ t³umaczenie, dlaczego w³aœciwie mia³oby
tak byæ, dlaczego mamy byæ innym krajem, je¿e-
li chodzi o cykl koniunkturalny, ale robiliœmy
takie analizy, ¿eby zweryfikowaæ tê tezê. I abso-
lutnie nie potwierdzaj¹ siê te hipotezy w anali-
zach cyklicznych, w analizach szeregów czaso-
wych. Tak ¿e mam nadziejê, ¿e nie bêdzie u nas
¿adnej drugiej fali – jak powiedzia³em, nie ma co
do tego potwierdzenia – chyba ¿e, oczywiœcie,
tak¿e inni bêd¹ j¹ mieli. Wtedy, zgodnie z t¹ ana-
liz¹, bêdziemy mieæ to samo, co maj¹ oni. Ale
w takim scenariuszu bazowym, który dzisiaj
funkcjonuje i w prognozach wszystkich instytu-
tów prognostycznych takich instytucji jak Ko-
misja Europejska czy OECD, IMF, MFW zak³ada
siê, ¿e przysz³y rok bêdzie ju¿ rokiem wy¿szego
wzrostu gospodarczego, tak¿e w Polsce. Mam
takie dane, mo¿emy je przytoczyæ…

(Senator Grzegorz Banaœ: Czy to najœwie¿sze
dane z tego…)

To znaczy, ja takich danych nie widzia³em, ja
tych danych nie widzia³em, ale na bie¿¹co
wspó³pracujemy z Narodowym Funduszem Wa-
lutowym, wspó³pracujemy z OECD, z Komisj¹
Europejsk¹ i myœlê, ¿e mniej wiêcej wiemy, co oni
prognozuj¹.

Je¿eli chodzi o przysz³y rok – pan senator ju¿
rozpocz¹³ ten temat – to my na razie bardzo
ostro¿nie prognozujemy wzrost gospodarczy
w przysz³ym roku, okreœlaj¹c go na poziomie
0,5%. I mogê powiedzieæ, ¿e jest to w tej chwili
chyba najbardziej ostro¿na prognoza na rynku,
bo wszyscy ekonomiœci bankowi, wszystkie insty-
tucje – wedug MFW na przyk³ad, je¿eli siê nie my-
lê, to by³oby 1,8% – zak³adaj¹, ¿e wzrost w przy-
padku Polski bêdzie w przysz³ym roku wy¿szy.

Je¿eli chodzi o VAT…
(G³os z sali: O œci¹galnoœæ.)
Tak, o œci¹galnoœæ. Rozumiem, ¿e to siê wi¹¿e

z zaleg³oœciami podatkowymi. Mam tutaj dane do-
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tycz¹ce zaleg³oœci podatkowych w uk³adzie nara-
staj¹cym w kolejnych miesi¹cach zesz³ego i bie-
¿¹cego roku. Otó¿ okazuje siê, ¿e zaleg³oœci brut-
to, czyli zaleg³oœci, które s¹ sum¹ zaleg³oœci z lat
ubieg³ych i zaleg³oœci bie¿¹cych, w ¿aden sposób
nie wzrastaj¹. One s¹ na sta³ym poziomie od sty-
cznia. Podam konkretn¹ liczbê: w styczniu
2008 r. zaleg³oœci brutto w przypadku podatku od
towarów i us³ug wynosi³y ponad 10 miliardów z³,
dok³adnie 10,46 miliardów. W maju bie¿¹cego ro-
ku by³o to 10,726 miliardów z³, w kolejnych mie-
si¹cach to siê obni¿a³o. Myœlê, ¿e to trochê sezo-
nowa zmienna i mo¿e byæ inna w zale¿noœci od
miesi¹ca. Na przyk³ad w maju zesz³ego roku by³o
to 10,38 miliardówz³.

(Senator Czes³aw Ryszka: …ale du¿o jest nie-
œci¹galnych.)

Nieœci¹galnych, ale to nie jest jakby zwi¹zane
z bie¿¹cym… Mo¿e tak powiem. Oczywiœcie mo¿na
próbowaæ to œci¹gaæ i to siê robi, ale zawsze jest ta-
ki dylemat: czy firma, która nie zap³aci³a podatku,
po jego zap³aceniu czy po œci¹gniêciu ma upaœæ,
czy nie? Czasami tak naprawdê bêdzie to oznacza-
³o. Oczywiœcie jest to zale¿ne od sytuacji finanso-
wej tej firmy, ale je¿eli nie p³aci podatków, to nale¿y
zak³adaæ, ¿e jej sytuacja nie jest dobra.

Kolejne pytania dotyczy³y d³ugu publicznego
i zarz¹dzania tym d³ugiem, a tak¿e prywatyzacji
w zwi¹zku z d³ugiem publicznym. Ja w tej chwili
powiem tylko to, ¿e prywatyzacja to nie jest do-
chód bud¿etu pañstwa, to przychód, czyli jest jak-
by pod kresk¹, nie wp³ywa w ¿aden sposób na de-
ficyt – mo¿na by siê zastanowiæ nad racjonalno-
œci¹ takiego klasyfikowania – za to oczywiœcie
wp³ywa na obni¿enie potrzeb po¿yczkowych Skar-
bu Pañstwa. Im wiêcej prywatyzacji, tym te po-
trzeby s¹ ni¿sze.

Je¿eli mogê, to… Bo ja w tej chwili nie mam
tych wszystkich danych. Tak trochê à propos nie-
obecnoœci pana ministra Rostowskiego powiem,
¿e mamy bardzo siln¹, jak myœlê, reprezentacjê
Ministerstwa Finansów, mamy na przyk³ad na
sali pana dyrektora Departamentu D³ugu Publi-
cznego. Mo¿e móg³bym jeszcze wróciæ tutaj po pa-
ni minister Suchockiej i wtedy odpowiedzieæ na te
pytania? By³bym wdziêczny. To do pana mar-
sza³ka oczywiœcie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dobrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Ludwik Kotecki: Ja sobie zapisa³em wszystkie py-
tania.)

Dobrze.
Czyli przystêpujemy do nastêpnej serii pytañ.
Mo¿e ja j¹ rozpocznê.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Otó¿, Panie Ministrze, jedna sprawa mnie
niepokoi. Dla mnie niezupe³nie jasny jest spo-
sób ustalenia tego deficytu. To siê bardzo zmie-
nia, te œrodki z Unii Europejskiej wchodz¹ do
bud¿etu, wychodz¹ za to wydatki do Dyrekcji
Krajowych Dróg i Autostrad; w gruncie rzeczy
przestaje to mieæ dotychczasow¹ przejrzystoœæ.
Czy pañstwo próbowali oszacowaæ realny defi-
cyt finansów publicznych w kategoriach ESA
95? Ile on wynosi?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
I nastêpne pytanie.
Pan senator Wyrowiñski, proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Ministrze, bardzo dok³adnie przedstawi³

pan tutaj przyczyny, dla których w poszczegól-
nych kategoriach podatkowych tak istotnie obni-
¿y³y siê wp³ywy do bud¿etu. Przypomnê, ¿e bior¹c
pod uwagê rok ubieg³y, œci¹galnoœæ z roku ubieg-
³ego, te wp³ywy bêd¹ ni¿sze o 14 czy 15 miliar-
dów z³. Wrócê do pytania pana marsza³ka
Zió³kowskiego, na które pan dosyæ precyzyjnie
odpowiedzia³, i powiem, ¿e warto mimo wszystko
poznaæ pañsk¹ opiniê na temat efektywnoœci
œci¹galnoœci. Dzisiaj w „Polityce” ukaza³ siê arty-
ku³ pani Solskiej, w zasadzie wype³niony pañski-
mi opiniami i uwagami, które pan dzisiaj nam tu-
taj przekazuje, je¿eli chodzi w³aœnie o kwestie sys-
temowe. G³ówne przes³anie tego artyku³u jest ta-
kie, ¿e podatnicy mniej siê boj¹, szczególnie ci,
którzy nie chc¹ p³aciæ itd., itd.

Czy rzeczywiœcie ta teza jest prawdziwa? Czy ta
okolicznoœæ ma, pañskim zdaniem, wp³yw rów-
nie¿ na wysokoœæ tego deficytu wynikaj¹cego
z niskich wp³ywów z podatków?

I kolejne dwa pytania, Panie Ministrze. Jedno
dotyczy… Nie wiem, czy pan jest w tym zoriento-
wany, ale dobrze by³oby to powiedzieæ, bo przy
okazji tej debaty i tych pytañ ta informacja mo¿e
byæ istotna. Mianowicie na ile wzros³y gwarancje
i porêczenia Skarbu Pañstwa, udzielane na przy-
k³ad ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom, w sto-
sunku do ubieg³ego roku? Jak pan w tej chwili to
ocenia? Pytam o to w zwi¹zku z t¹ specustaw¹,
która mia³a jakby umo¿liwiæ zwiêkszenie dostê-
pu mikroprzedsiêbiorców oraz ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw do finansowania zewnêtrznego
i która by³a czêœci¹ Planu Stabilnoœci i Rozwoju.
Czy ministerstwo ma wiedzê na ten temat, czy
i na ile, w jakim procencie wzros³a ta pomoc, is-
totna równie¿, jakkolwiek by na to patrzeæ,
z punktu widzenia przysz³ych efektów i wp³ywów
podatkowych?
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I trzecie pytanie. Czy którakolwiek instytucja fi-
nansowa w Polsce do dnia dzisiejszego skorzysta³a
z dobrodziejstw przyjêtej przez nas ustawy o udzie-
laniu przez Skarb Pañstwa wsparcia instytucjom
finansowym? OdpowiedŸ na to pytanie mo¿e byæ
œwiadectwem, na ile kryzys zewnêtrzny dotkn¹³
nasze instytucje finansowe. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:
Dziêkujê bardzo.
Na to ostatnie pytanie ju¿ w³aœciwie odpowie-

dzia³em…
(Senator Jan Wyrowiñski: Ju¿ pan odpowie-

dzia³…)
…przecz¹co. Czyli nie skorzysta³y w³aœnie dlate-

go, ¿e nie by³o takiej potrzeby, a system bankowy
w Polsce nie zosta³ dotkniêty kryzysem takim, jaki
obserwowano na œwiecie, w tym tak¿e w Europie
oczywiœcie – nie chodzi tylko o Stany Zjednoczone,
ale tak¿e o Europê Zachodni¹. W zwi¹zku z tym nie
by³o takiej potrzeby, co jednak nie œwiadczy o tym,
¿e ta ustawa by³a niepotrzebna. Ryzyko zawsze ist-
nieje i je¿eli mamy taki instrument, bêdziemy mogli
bardzo szybko z niego skorzystaæ, gdyby zasz³a taka
potrzeba. Wygl¹da na to, ¿e w tej chwili mamy do
czynienia z pewnym uspokojeniem na rynkach fi-
nansowych. Polepszaj¹ siê tak¿e chyba wskaŸniki
makroekonomiczne, wiêc s¹dzê, ¿e mo¿na mówiæ
o zakoñczeniu ju¿ tego schodzenia w dó³. Zreszt¹,
jak powiedzia³em w poprzedniej wypowiedzi, nasze
cykliczne analizy pokazuj¹, ¿e to mia³o ju¿ miejsce
w Ikwartale. Teraz jest ju¿ II kwarta³,wktórym, jeœli
chodzi o trendy, zaczynamy, ¿e tak powiem, powoli
rosn¹æ. A co do gwarancji i porêczeñ, to jeœli bêdê
mia³ szansê jeszcze raz powiedzieæ o tym czy o za-
rz¹dzaniu d³ugu, co troszeczkê siê ze sob¹ wi¹¿e…
Bo nie mam w tej chwili takich danych. Jakbym je
mia³, to wtedy bym oczywiœcie odpowiedzia³.

Jeœli chodzi o œci¹galnoœæ podatków, o to, czy
w tej chwili podatnicy boj¹ siê bardziej, czy mniej,
to jest to takie pytanie, które te¿ by³o zadawane,
przypomnê, w drugim pó³roczu zesz³ego roku, kie-
dy zmienialiœmy ustawê vatowsk¹, ustawê citow-
sk¹ i ordynacjê podatkow¹. Bo to ordynacja rze-
czywiœcie tu jest takim bardzo wa¿nym kodeksem
postêpowania dla podatnika i, z drugiej strony, dla
urzêdnika. Podobnie ustawa o swobodzie dzia³al-
noœci gospodarczej, która te¿ by³a zmieniana
w drugim pó³roczu. I filozofia tych zmian jest taka,

¿e maj¹ one byæ korzystne dla podatnika, maj¹ po-
zwalaæ na elastyczniejsze dzia³anie i na to, aby rze-
czywiœcie nie zajmowaæ siê g³ównie odpowiedziami
na pytania urzêdników czy kontrolerów, tylko pro-
wadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. I s¹dzê, i¿ na-
prawdê te zmiany tak¿e przyczyni³y siê do tego, ¿e
polska gospodarka opar³a siê kryzysowi, ¿e chyba
jednak nie bêdziemy mieæ do czynienia z tak zwan¹
recesj¹. Przypomnê: techniczna recesja to s¹ dwa
kolejne kwarta³y ujemnego wzrostu PKB. A poœre-
dnim dowodem na to, ¿e nie jest Ÿle ze œci¹galno-
œci¹, jest w³aœnie brak znacz¹cego przyrostu zaleg-
³oœci podatkowych. On oczywiœcie jest, ale niezna-
cz¹cy, i wynika tylko i wy³¹cznie, jak s¹dzê, z kon-
iunktury gospodarczej. Wiadomo, ¿e sytuacja
przedsiêbiorstw w I kwartale tego roku – ju¿ mówi-
³em o tych danych – ten wynik finansowy w sekto-
rze przedsiêbiorstw niefinansowych pogorszy³ siê
o 50% w stosunku do I kwarta³u roku ubieg³ego.
A wiêc to jest tutaj czêœciowe, albo w³aœciwie ca³o-
œciowe, wyt³umaczenie przyrostu tych zaleg³oœci
podatkowych. Dziêkujê.

(Senator Jan Wyrowiñski: Jeszcze pytanie pa-
na marsza³ka.)

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Defi-
cyt.)

A, oczywiœcie, ESA 95. Dobrze, wiêc tak: to jest
oczywiœcie metodologia unijna, kompletnie inna
ni¿ metodologia polska, ró¿ni siê od niej trzema
g³ównymi elementami. Po pierwsze, metodologia
ESA 95 pos³uguje siê jakby takim ujêciem memo-
ria³owym, a nie kasowym – bud¿et pos³uguje siê
kasowym, czyli: dziœ wp³ynie, to dziœ jest, a dzisiaj
wydane, to dzisiaj wydane. A wiêc nie tak, jak
w przypadku metodologii europejskiej, kiedy wy-
starczy niezap³acona faktura, która jest zaliczona
w momencie jej wystawienia, albo dostawa, która
te¿ jest zaliczona w momencie jej dostarczenia, na-
wet je¿eli nie jest zap³acona. To, co w tej chwili po-
wiedzia³em, jest tak naprawdê wyt³umaczeniem,
to w bardzo du¿ej mierze t³umaczy tê, w cudzys³o-
wie, ubieg³oroczn¹ niespodziankê wzrostu deficy-
tu, kiedy wszyscy, ca³y rynek, myœleli, ¿e to bêdzie
oko³o 3%, a okaza³o siê, ¿e ten deficyt w instytu-
cjach rz¹dowych i samorz¹dowych wyniós³ 3,9%.
W³aœnie ten memoria³owy efekt tutaj bardzo moc-
no zadzia³a³, czyli przejœcie z kasy bud¿etowej, kie-
dy liczy siê przep³ywy gotówkowe, pieniê¿ne, a nie
powstanie zobowi¹zañ. To po pierwsze.

Po drugie, jest te¿ troszeczkê inny zakres tego
sektora instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych
wed³ug metodologii europejskiej i wed³ug meto-
dologii polskiej, ten okreœlony w ustawie o finan-
sach publicznych zakres podmiotowy. Chodzi
o to, ¿e nie wszystkie podmioty zaliczone do sekto-
ra instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych wed³ug
ESA 95 s¹ w sektorze finansów publicznych we-
d³ug metodologii polskiej.

I po trzecie, bardzo du¿a i znacz¹ca ró¿nica
podlega na tym, ¿e wed³ug metodologii unijnej do
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deficytu musimy dodaæ koszty reformy emerytal-
nej. Chodzi tutaj o przekazywane do ZUS rekom-
pensaty ubytku sk³adki, która w tej chwili, od
1999 r., od momentu uchwalenia tego, przecho-
dzi bezpoœrednio do Otwartych Funduszy Eme-
rytalnych. Wed³ug metodologii polskiej ten uby-
tek, ta rekompensata, nie wp³ywa na deficyt bu-
d¿etu pañstwa, a wed³ug metodologii unijnej –
oczywiœcie wp³ywa. I mo¿na tu mieæ w¹tpliwoœci,
mo¿na dyskutowaæ, i to by³o rzeczywiœcie przez
oko³o pó³tora roku dyskutowane z Komisj¹ Euro-
pejsk¹, która zadecydowa³a ostatecznie, ¿e to je-
dnak powinno byæ zaliczone do sektora rz¹dowe-
go. I to zwiêksza nam deficyt. Takie trzy ró¿nice
powoduj¹, ¿e te liczby – polska i europejska – s¹
ró¿ne. Oczywiœcie i tê, i tê mo¿na szacowaæ. G³ó-
wny Urz¹d Statystyczny, bo to on odpowiada za
wszelkie wyliczenia i za wspó³pracê z Eurosta-
tem, przekaza³ w koñcu marca tak zwan¹ notyfi-
kacjê fiskaln¹ do Eurostatu. Potem ona by³a
zweryfikowana i chyba 25 kwietnia zosta³a opub-
likowana. Wskazuje, ¿e w tym roku deficyt, liczo-
ny wed³ug metodologii unijnej ESA 95, wyniesie
oko³o 4,6% PKB. To jest tak w przybli¿eniu oko³o
60 miliardów z³. Ale pamiêtajmy, ¿e tam ju¿ jest
to OFE, w zwi¹zku z czym rzeczywiœcie to jest
60 miliardów, to jest dwa razy wiêcej ni¿ deficyt,
o którym dzisiaj rozmawiamy. Ale mo¿na te¿ po-
wiedzieæ, ¿e on zosta³ zwiêkszony o 9 miliardów
i na pewno te 9 miliardów wp³ynie na zwiêkszenie
szacunku wiosennego, powiedzmy, 4,6%.
W zwi¹zku z tym, jak myœlê, nie mamy tu dok³a-
dnego szacunku, co wynika z tego, ¿e nie mamy
danych dotycz¹cych samorz¹dów. Te dane w tej
chwili dotycz¹ I kwarta³u. I tam jest bardzo du¿a
nadwy¿ka, jest kilkunastomiliardowa nadwy¿ka
w samorz¹dach. Ale to dosyæ charakterystyczne
dla tej czêœci roku: samorz¹dy, to jakby w cudzy-
s³owie, znowu rozpêdzaj¹ siê z wydatkami i rze-
czywiœcie wydaj¹ najwiêcej w ostatnim kwartale.
A w zwi¹zku z tym po trzech kwarta³ach zwykle
mamy jeszcze dosyæ du¿¹ nadwy¿kê. Jak bêdzie-
my mieæ dane za II kwarta³ i zobaczymy, jak ten
kryzys oni tam przechodz¹, oczywiœcie zrobimy
tak¹ now¹ prognozê deficytu wed³ug ESA 95
i ona tak¿e bêdzie przedstawiona w uzasadnie-
niu do ustawy bud¿etowej na rok 2010, które
mamy obowi¹zek przedstawiæ na pocz¹tku
wrzeœnia. Mo¿na powiedzieæ, to tak ju¿ konklu-
duj¹c, ¿e ten deficyt bêdzie wy¿szy ni¿ 4,6%. Wiê-
cej ni¿ 4,6%, ale nie powinno to byæ znacz¹co
wiêcej.

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

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku. Dziêkujê zw³aszcza
za dopuszczenie do g³osu prezesa Sokala z Naro-
dowego Banku Polskiego i do niego chcia³bym
skierowaæ trzy pytania.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-
szê bardzo.)

Mianowicie…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Proszê

bardzo, pan minister sobie usi¹dzie na chwilkê.)
Pierwsze pytanie. Jakie kwoty w ostatnich piê-

ciu latach Narodowy Bank Polski przekaza³ do
bud¿etu? To pytanie wi¹¿e siê z pytaniem, czy
oczekiwanie przez rz¹d przekazania kwoty 10 mi-
liardów z³ nie by³o rodzajem zamachu na niezale¿-
noœæ Narodowego Banku Polskiego.

Drugie pytanie. Dwa, trzy miesi¹ce temu mówi-
³o siê o ataku spekulantów bankowych na z³otów-
kê. Jak Narodowy Bank Polski zareagowa³ na tê
sytuacjê, za pomoc¹ jakich mechanizmów, kwot
uratowano z³otego?

I trzecie pytanie. Jaki stosunek z³otego do euro
jest najbezpieczniejszy, optymalny, korzystny?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Czy mamy trzymaæ

euro, czy nie?)

Cz³onek Zarz¹du
Narodowego Banku Polskiego
Zdzis³aw Sokal:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo! Mo¿e spróbujê po kolei od-

powiadaæ na pytania.
Jeœli chodzi o kwoty „dywidendy”, bo tak to siê

czasami okreœla na rynku, czyli wielkoœæ œrod-
ków, które Narodowy Bank Polski przekazywa³
w ostatnich piêciu latach, to one by³y nastêpu-
j¹ce. W ubieg³ym roku Narodowy Bank Polski nie
przekaza³ ¿adnych œrodków, poniewa¿ by³a wyge-
nerowana strata na poziomie 11,5 miliarda z³…
przepraszam, 12 miliardów 450 milionów z³, ale
w bilansie by³ jeszcze kapita³, który zosta³ rozli-
czony, w zwi¹zku z tym w obecnym bilansie mamy
stratê na poziomie oko³o 11,5 miliarda z³. Efekt
by³ taki, ¿e nie mo¿na by³o przekazaæ ¿adnych
œrodków do bud¿etu pañstwa. Rok wczeœniej,
a mianowicie w roku 2007, Narodowy Bank Polski
przekaza³ kwotê 1 miliarda… przepraszam bar-
dzo, 2 miliardów 600 milionów z³, to znaczy, 2 mi-
liardy 600 milionów z³ to by³ zysk, jeœli dobrze pa-
miêtam, 5% zosta³o zatrzymane na kapita³ zapa-
sowy, a ca³a reszta zosta³a przekazana.

Wczeœniej kwoty, które by³y przekazywane, wy-
nika³y z tego, ¿e by³ rachunek rewaloryzacyjny,
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skumulowany. Mo¿e czêœæ z pañstwa pamiêta tê
kwotê na rachunku rewaloryzacyjnym, który pa-
rê lat temu te¿ by³ dyskusyjny. Na rachunku re-
waloryzacyjnym, skumulowanym by³a kwota
o równowartoœci 35 miliardów z³, i ta kwota zosta-
³a, niestety, zjedzona przez czas. To, co siê uwa¿a-
³o za tak¹ spor¹ wielkoœæ – te¿ by³a dyskusja, ¿e to
jest za du¿y bufor bezpieczeñstwa dla banku cen-
tralnego – zosta³o skonsumowane. Chcê powie-
dzieæ wyraŸnie, proszê pañstwa, ¿e wœród celów
bank centralnego nie ma generowania zysku.
Podstawowym celem banku centralnego jest dba-
nie o równowagê cenow¹. To jest podstawowy wy-
móg ustawowy. Drugim wymogiem jest wspiera-
nie wzrostu gospodarczego, o ile nie koliduje to
z pierwszym wymogiem.

Jeœli chodzi o kwoty, które by³y u¿ywane do te-
go, ¿eby interweniowaæ na rynku, to niestety
w ostatnim roku nie by³o takich interwencji. Naro-
dowy Bank Polski nie interweniowa³ w sposób,
bym powiedzia³, bezpoœredni na rynku. Oczywi-
œcie mo¿emy mówiæ o tym, ¿e interwencje dziel¹ siê
na werbalne i techniczne. Bywa, ¿e równie¿ sposób
wypowiadania siê wysokich urzêdników pañstwo-
wych, decydentów z banków centralnych powodu-
je, ¿e rynki zachowuj¹ siê w taki czy inny sposób.
Narodowy Bank Polski unika dyskusji wokó³ zys-
ku, wokó³ sposobu tworzenia rezerwy z tego wzglê-
du, ¿e te elementy mog¹ powodowaæ pewne zacho-
wania. St¹d równie¿ zasada, która obowi¹zuje
w bankach centralnych, mówi¹ca o tym, ¿e w pla-
nowaniu finansowym nie ustalamy kursu na pod-
stawie w³asnej wizji, w³asnych projekcji, tylko
kurs ustala siê na podstawie kursu historycznego,
czyli kursu z 30 wrzeœnia, kursu, który mia³ miej-
sce. Unika siê innych rozwi¹zañ – to jest przyjête
generalnie w systemie europejskich banków cen-
tralnych i nie tylko – dlatego, ¿e gdy bank centralny
okreœla kurs, to daje informacje dla rynków, rynki
pod to zaczynaj¹ graæ. St¹d ta sytuacja.

Dlatego te¿ na trzecie pytanie pana senatora, ja-
ki kurs jest kursem równowagi, ja niestety… Jest
mi bardzo przykro, ale nie chcia³bym mówiæ na ten
temat. Proszê pañstwa, kurs równowagi wynika
z rynku, w ró¿nych sytuacjach on ma ró¿ny cha-
rakter. Kwestie dotycz¹ce kursu s¹ rozstrzygniête
w przepisach prawnych: na kurs wp³yw ma rz¹d
we wspó³pracy z Narodowym Bankiem Polskim.
NBP jest otwarty na wspó³pracê z rz¹dem w tych
kwestiach. Jest szereg dzia³añ. Chcê powiedzieæ,
¿e jednym z tych dzia³añ by³o równie¿ spowodowa-
nie udzielenia Polsce przez Miêdzynarodowy Fun-
dusz Walutowy Flexible Credit Line, czyli tego kre-
dytu dewizowego, który poprawia pewien indyka-
tor, pewien wskaŸnik, czyli relacjê wielkoœci d³ugu
zagranicznego krótkoterminowego do wielkoœci re-
zerw banku centralnego. To jest bardzo wa¿ny
wskaŸnik, który ekonomiœci i rynki finansowe bio-

r¹ pod uwagê w ocenie ryzyka finansowego danego
kraju. Ten wskaŸnik uleg³, mo¿na powiedzieæ, ja-
kiejœ poprawie, dlatego ¿e mo¿liwoœæ uzyskania
dostêpu do tych 20 miliardów tej zmiennej linii
kredytowej, bo my tak naprawdê nie korzystamy
z niej, tylko jest mo¿liwoœæ skorzystania… Mo¿na
powiedzieæ, ¿e rynki oceniaj¹, ¿e te relacje siê zna-
cznie poprawi³y, bo jest to w stanie stand by, jest to
do wykorzystania. Dlatego te¿ ja nie odpowiem
w sposób zero-jedynkowy, jaki kurs jest czy jaki
bêdzie kursem optymalnym, bo tego nie wiem, tego
nikt nie wie. Poniewa¿ nie wiemy, jaki bêdzie kurs,
trzeba by³o stworzyæ rezerwê, ¿eby byæ odpowied-
nio przygotowanym na trudne czasy.

Poniewa¿ by³o pytanie dotycz¹ce bud¿etu, czê-
œci przychodów niepodatkowych w zwi¹zku z no-
welizacj¹ ustawy, chodzi³o miêdzy innymi o zbie-
ranie dywidendy od banków, na przyk³ad od ban-
ku PKO BP, chcê powiedzieæ wyraŸnie, ¿e Narodo-
wy Bank Polski wypowiada³ siê na ten temat. My
prosiliœmy banki – by³o wiele spotkañ z bankami
komercyjnymi – o to, ¿eby ze wzglêdu na sytuacjê
finansow¹ na œwiecie powstrzymaæ siê od wyp³a-
cania dywidend w tym roku. Chcê powiedzieæ, ¿e
wiêkszoœæ banków us³ucha³a tego komunikatu.
To by³o równie¿ wsparcie dla zarz¹dów banków
komercyjnych, które powo³ywa³y siê na to
w swoich rekomendacjach dla walnego zgroma-
dzenia akcjonariuszy w sprawie g³osowania nad
podzia³em dywidendy. Ten zysk zosta³ zatrzyma-
ny w bankach. St¹d mamy tak¹ sytuacjê, ¿e adek-
watnoœæ kapita³owa systemu bankowego siê po-
prawi³a. Niestety, my Ÿle ocenialiœmy to przekazy-
wanie dywidendy z banku PKO BP z tego wzglêdu,
¿e to by³ te¿ taki z³y przyk³ad dla banków, których
w³aœciciele s¹ poza granicami kraju. To by³o
przedmiotem dyskusji, dlaczego najwiêkszy bank
polski mo¿e wyp³aciæ dywidendy, a rekomendacje
zarz¹dów innych banków s¹ takie, ¿eby w³aœnie
zatrzymaæ ten zysk, ¿eby by³ to zysk zatrzymany.
Dlatego Ÿle to ocenialiœmy. Prezes Narodowego
Banku Polskiego w swoich wypowiedziach apelo-
wa³ do banków, aby podejmowa³y decyzje o tym,
¿eby zysk zosta³ zatrzymany, tak ¿eby poprawiaæ
adekwatnoœæ kapita³ow¹.

Zgadzam siê ca³kowicie z tym, co mówi³ pan mi-
nister Kotecki, ¿e sytuacja w sektorze bankowym
w Polsce jest dobra. Nie jesteœmy w tej chwili w ta-
kiej sytuacji, ¿e mamy jakieœ problemy. Niemniej
nie jesteœmy wysp¹. Narodowy Bank Polski w trak-
cie ostatniego roku podejmowa³ szereg dzia³añ do-
tycz¹cych poprawy p³ynnoœci, zw³aszcza p³ynnoœci
krótkoterminowej, ma obowi¹zek dzia³ania w tym
zakresie. To te¿ w jakiœ sposób przyczyni³o siê do te-
go, ¿e ten kryzys, który ociera³ siê o nasz kraj, uda-
wa³o nam siê w jakiœ sposób jak dotychczas spokoj-
nie omijaæ. Dzisiaj sytuacja w zakresie p³ynnoœci
jest dobra. Mamy nadwy¿kê p³ynnoœci. Obawialiœ-
my siê, ¿e ten sektor mo¿e byæ niedop³ynny, ale sy-
tuacjawbankowoœci jest stabilna.Dziêkujêbardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Teraz pytanie zada pan senator Korfanty. Pro-

szê bardzo.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie do pana ministra. To pytanie

nawi¹zuje do tego, o co pytali ju¿ pan senator Pu-
pa i pan senator Klima. Ja mam jedno krótkie py-
tanie. Proszê o informacjê, o ile wzrós³ d³ug publi-
czny w 2008 r. oraz jakie s¹ przewidywania co do
wzrostu d³ugu publicznego w 2009 r. Dziêkujê.

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

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam nastêpuj¹ce pytanie.

8 miliardów z³ to wynik przewalutowania euro na
z³otówki, tych pieniêdzy, które mamy z Komisji
Europejskiej na inwestycje. Rz¹d w sposób krea-
tywny i sobie tylko znany wpisa³ to do dochodów
bud¿etowych. Moje pytanie jest takie: czy znamy
ju¿ reakcjê Komisji Europejskiej na taki zabieg?
Przecie¿ wszyscy wiemy, ¿e to s¹ pieni¹dze zna-
czone i ¿adne euro nie mo¿e pójœæ inn¹ drog¹ ni¿
ta zadekretowana przez Uniê Europejsk¹, oczywi-
œcie na podstawie zg³aszanych przez nas progra-
mów. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Powróæmy na chwilkê do tych
spraw, o których dyskutowaliœmy, a które doty-
cz¹ roku 2008. Ja tylko przypomnê pewien przy-
jêty przez rz¹d pod koniec 2008 r. dokument, któ-
ry nazywa³ siê „Program konwergencji”. Mówiono
tam, miêdzy innymi, w jaki sposób Polska ma
osi¹gn¹æ kryteria umo¿liwiaj¹ce wejœcie do strefy
euro. Zak³adano na przyk³ad 3,1% deficytu sekto-
ra rz¹dowego. W kwietniu, jak pan minister wspo-
mina³, GUS policzy³, ¿e ten deficyt – mówimy tylko
o sektorze rz¹dowym, a nie o deficycie ca³ego sek-
tora publicznego – wyniós³ 4,2%. Czyli ró¿nica
w stosunku do roku ubieg³ego wynosi ponad
1,1%, to jest oko³o 14 miliardów z³. Myœlê, ¿e w hi-
storii siê jeszcze nie zdarzy³o, by ju¿ po zakoñcze-
niu roku oszacowywano deficyt z tak¹ pomy³k¹.
Pytanie tylko, czy celowo ukryto przed spo³eczeñ-
stwem tê informacjê, czy te¿ by³ tu jakiœ inny za-
mys³? Prosi³bym pana ministra, by zechcia³ nam
to tutaj wyjaœniæ.

I ostatnie pytanie, zwi¹zane z finansowaniem
dróg przez KFD. Czy bêdziemy zmuszeni udzielaæ

gwarancji na zabezpieczenia… W tej chwili BGK,
czyli Bank Gospodarstwa Krajowego, emituje ak-
cje, jak równie¿ stara siê o kredyt w wysokoœci bo-
daj¿e 5 miliardów z³. Czy bud¿et pañstwa bêdzie
musia³ gwarantowaæ te operacje i czy w zwi¹zku
z tym wp³ynie to na wysokoœæ deficytu? Dziêkujê
bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Klima zadaje nastêpne pytanie.
Proszê bardzo.

Senator Maciej Klima:
Panie Ministrze, jakie s¹ za³o¿enia nowelizacji

ustawy co do wartoœci notowañ z³otówki do euro?
To bêdzie wa¿ne w przypadku ewentualnych do-
chodów, uzyskanych w przebiegu przewalutowa-
nia, bo mo¿e siê tak zdarzyæ, ¿e ruchy na euro nie
bêd¹ tak istotne, ¿e rz¹d móg³by uzyskaæ okreœlo-
ne œrodki finansowe i w tym momencie d³ug bê-
dzie wyraŸnie wzrasta³. To pierwsze pytanie.

Drugie. Mówi³ pan, ¿e sektor finansowy jest
w dobrej kondycji. Ja mam pytanie, o ile wzros³a
liczba z³ych kredytów w ci¹gu, powiedzmy, zesz³e-
go i tego roku, bo to jest pewien wyznacznik sy-
tuacji mo¿e nie tyle dla banków, ile dla tych, któ-
rzy bior¹ kredyty, dla gospodarki jest to po prostu
du¿o wa¿niejsze. Mo¿e tyle na razie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:
To ostatnie pytanie, myœlê, powinno byæ skie-

rowane raczej do pana prezesa, bo to statystyka
bankowa zbiera informacje dotycz¹ce kredytów
poni¿ej standardów. Myœlê, ¿e pan prezes ma tak¹
wiedzê.

A je¿eli chodzi o poprzednie pytanie, to ono do-
tyczy³o, jak rozumiem, naszej prognozy kursu
walutowego. Ju¿ mówiê. Przy nowelizacji za³o¿y-
liœmy, ¿e œrednioroczny kurs euro na bie¿¹cy rok
bêdzie na poziomie 4,41 z³; po³owê roku mamy ju¿
za sob¹, w³aœciwie nawet siedem miesiêcy.

Poprzednie pytania dotyczy³y kwestii tych
8 miliardów z³, dochodów unijnych. Otó¿ oczywi-
œcie analizowaliœmy sytuacjê, jak to wygl¹da, je-
¿eli chodzi o dochody unijne, ale tutaj przewa¿y³,
i myœlê, ¿e bardzo racjonalnie i sensownie ekono-
micznie… No bo mamy tak¹ sytuacjê, ¿e z jednej
strony mamy ubytek dochodów innego rodzaju
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i potrzebê sfinansowania wydatków z innych Ÿró-
de³ b¹dŸ te¿ zwiêkszenia deficytu, a z drugiej stro-
ny mamy œrodki, wyra¿one w euro, le¿¹ce na ra-
chunku w Narodowym Banku Polskim. To s¹ te
zwroty i zaliczki unijne – zwroty wydatków w po-
przednich latach, w poprzednich okresach, oraz
zaliczki na przysz³e wydatki. I oczywiœcie ma pan
senator racjê, ¿e te pieni¹dze s¹ w pewnym sensie
znaczone, to znaczy, w Perspektywie Finansowej
dochody musz¹ siê równaæ wydatkom. Ale nie
musi tak byæ w ci¹gu jednego roku, to znaczy…

(Senator Grzegorz Banaœ: Innymi s³owy, to jest
po¿yczka.)

To znaczy, zgodnie z naszym prawem, z ustaw¹
o finansach publicznych, te œrodki staj¹ siê do-
chodami w momencie ich przewalutowania, auto-
matycznie, nie ma innej mo¿liwoœci w momencie,
kiedy one zostaj¹ przewalutowane na z³ote.

(Senator Grzegorz Banaœ: Ale ktoœ je bêdzie
musia³ potem oddaæ…)

Wydaæ, raczej wydaæ ni¿ oddaæ. Nikomu ich nie
bêdziemy oddawaæ oczywiœcie, bo nie ma komu…

(Senator Grzegorz Banaœ: Ale je¿eli wydamy na
p³ace, a nie na drogi, to bêdziemy musieli to nie-
stety zwróciæ.)

Ale komu zwróciæ? Nikomu nie bêdziemy tego
zwracaæ, Panie Senatorze, po prostu bêdziemy
musieli zaplanowaæ w jakimœ okresie wy¿sze wy-
datki ni¿ dochody. Tak jak teraz mamy dochody
wy¿sze ni¿ wydatki, to potem bêdzie sytuacja od-
wrotna. W okresie siedmiu lat obowi¹zywania
Perspektywy Finansowej te dwa strumienie mu-
sz¹ byæ takie same.

Po pierwsze, myœlê, ¿e s³aby kurs z³otego uza-
sadnia siêgniêcie po te pieni¹dze, bo obecnie ka¿-
de euro jest warte trochê wiêcej. Czekanie na ap-
recjacjê – bo chyba nale¿y zak³adaæ, ¿e w kolej-
nych latach aprecjacja bêdzie, zreszt¹ ju¿ j¹ ob-
serwujemy – powodowa³oby, ¿e tych z³otówek by-
³oby mniej. A po drugie, jak mówi³em, dziêki tym
pieni¹dzom bêdzie mniejszy wzrost deficytu
i mniejszy wzrost d³ugu publicznego, a o to, jak
rozumiem, powinni siê troszczyæ chyba wszyscy
tu obecni. Mo¿e powiem to obrazowo, to s¹ takie
kieszonki, w których s¹ pieni¹dze, a my w tym sa-
mym czasie, kiedy one tam sobie le¿¹, musimy
emitowaæ obligacje, i – moim zdaniem – trudno siê
w tym doszukiwaæ sensu ekonomicznego. I my
z takiej kieszonki skorzystaliœmy.

Je¿eli chodzi o aktualizacjê „Programu kon-
wergencji”, bo o to pan senator pyta³, a dok³adniej
o prognozê dotycz¹ca podsektora centralnego,
przes³an¹ do Komisji Europejskiej, to oczywiœcie
nikt nie mia³ na celu nikogo wprowadzaæ w b³¹d.
G³ówny Urz¹d Statystyczny i Eurostat s¹ tymi in-
stytucjami, które weryfikuj¹ ka¿de takie wylicze-
nie, ka¿dy szacunek, i one to zrobi³y, zreszt¹ pan
senator to powiedzia³. Pod koniec marca GUS

przes³a³ do Eurostatu te szacunki… Podkreœlam,
¿e to s¹ ci¹gle jeszcze szacunki, ¿eby by³a jasnoœæ,
to nie s¹ ostateczne wyniki, one jeszcze bêd¹ ule-
ga³y korektom, kolejna notyfikacja bêdzie mia³a
miejsce jesieni¹, do koñca wrzeœnia. Takie notyfi-
kacje fiskalne, czyli przekazywanie wyników fis-
kalnych, odbywaj¹ siê dwa razy w roku, wiêc na
pewno w tym szacunku dotycz¹cym 2008 r. bêd¹
jeszcze uwzglêdnione nowe informacje, tak ¿e on
na pewno jeszcze siê trochê zmieni. Nie wiem w tej
chwili, w któr¹ stronê, ale to G³ówny Urz¹d Staty-
styczny odpowiada za to, a nie Ministerstwo Fi-
nansów.

Wracam do tej ró¿nicy. Ona wynika³a przede
wszystkim… Program konwergencji by³ przygoto-
wywany w listopadzie ubieg³ego roku i w grudniu
zosta³ przes³any do Komisji Europejskiej, zgodnie
zreszt¹ z procedur¹ unijn¹. Tak po prostu robimy
co roku. To znaczy, w zesz³ym roku, ze wzglêdu na
du¿¹ niepewnoœæ na rynkach, pozwolono krajom
przes³aæ go o miesi¹c póŸniej. Zwykle jest tak, ¿e
ten program konwergencji czy aktualizacjê pro-
gramu konwergencji w przypadku krajów spoza
strefy euro, a programu stabilizacji w przypadku
krajów w strefie euro przesy³a siê do 30 listopada.
W zesz³ym roku ze wzglêdu na œwiatowy kryzys,
na du¿¹ niepewnoœæ i na koniecznoœæ rewidowa-
nia w³aœnie tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli
bud¿etu pañstwa we wszystkich krajach europej-
skich, te programy pozwolono przys³aæ póŸniej po
to, ¿eby by³y one jak najbardziej aktualne, ¿eby
odzwierciedla³y rzeczywistoœæ, która by³a zawarta
w ustawach bud¿etowych na 2009 r.

My przygotowywaliœmy to, tak jak powiedzia-
³em, w listopadzie. GUS zbiera³ wszystkie infor-
macje w marcu. Miêdzy listopadem a marcem
rzeczywiœcie pojawi³ siê inny szacunek doty-
cz¹cy sektora podcentralnego i ró¿ni¹cy siê
o oko³o 1%. Wynika³o to g³ównie z dwóch czy
trzech przyczyn. Po pierwsze, przede wszyst-
kim z ubytku w ostatnim kwartale dochodów
z VAT. Tam ju¿ widzieliœmy os³abienie koniun-
ktury w ostatnich dwóch miesi¹cach 2008 r. To
nie by³o w pewnym sensie uwzglêdnione, bo nie
mog³o byæ, w naszej prognozie w dostateczny
sposób. Po drugie, wynika³o to ze zobowi¹zañ,
które zosta³y zaci¹gniête w³aœnie w koñcu roku
ze wzglêdu… To s¹ te zobowi¹zania, które te¿
siê przewija³y dzisiaj w pytaniach, zaci¹gniête
w koñcu zesz³ego roku, a nie widaæ ich by³o
w bud¿ecie kasowym czy w deficycie krajowym.
One, oczywiœcie, wchodz¹ do deficytu, wed³ug
ESA 95, bo s¹ deficytem memoria³owym. Po
trzecie, wynika³o to z tak zwanej korekty unij-
nej. To jest tak naprawdê znowu korekta doty-
cz¹ca œrodków unijnych. To nam powiêksza³o
o oko³o 2 miliardy z³ deficyt w stosunku do defi-
cytu kasowego wed³ug ujêcia memoria³owego.
Mo¿na wiêc te 14 miliardów z³ w ten sposób roz-
liczyæ.
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KFD. Je¿eli mogê, na to pytanie te¿ odpowiem
przy okazji d³ugu. By³o pytanie dotycz¹ce przyro-
stu d³ugu w 2008 r. Ten przyrost wyniós³ – bo ju¿
mam tutaj dziêki panu dyrektorowi dane – 70 mi-
liardów z³, z czego 25 miliardów z³ wynika³o z ró¿-
nic kursowych. To znaczy, wiemy, ¿e mieliœmy do
czynienia z du¿¹ i siln¹, bardzo szybk¹ deprecja-
cj¹ z³otego. W zwi¹zku z tym, gdyby odj¹æ tê ró¿ni-
cê, to jest to 45 miliardów z³…

(Senator Maciej Klima: To jest 2008 r.)
Tak, 2008 r.
(G³os z sali: A prognoza na 2009 r.?)
Nie mam w tej chwili. Mogê powiedzieæ

o 2007 r. By³o to 32 miliardy z³.
Teraz wa¿ny jest taki element: sk¹d siê to bie-

rze? Pamiêtajmy o tym, ¿e do d³ugu wchodz¹
œrodki przekazywane ze wzglêdu na rekompensa-
tê sk³adki, czyli do OFE. Rekompensujemy uby-
tek sk³adki ZUS, przekazuj¹c œrodki z bud¿etu
pañstwa. One s¹ jakby pod kresk¹. Nie zwiêksza-
j¹ deficytu, powiêkszaj¹ d³ug. I te œrodki oczywi-
œcie co roku rosn¹. W 2008 r. ze wzglêdu na du¿y,
szybki przyrost wynagrodzeñ i generalnie fundu-
szu p³ac, bo zatrudnienie jeszcze ros³o, ta sk³adka
ros³a tak samo szybko. Œrodki przekazywane do
OFE rosn¹ co roku, mniej wiêcej tak jak roœnie
fundusz. W zwi¹zku z tym przyrost d³ugu
w 2008 r. mo¿na w du¿ej mierze tym wyt³uma-
czyæ. Oprócz tego na przyrost wp³ywa deficyt bu-
d¿etu pañstwa oraz deficyt w samorz¹dach. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani senator Fetliñska. Proszê bardzo.

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

dwie sprawy. Nasze sklepy wielkopowierzchniowe
wyros³y jak grzyby po deszczu. Wyeliminowa³y
wielu drobnych przedsiêbiorców z rynku, z han-
dlu. Mówi siê, ¿e jednak nie p³ac¹ podatków. A za-
tem, czy Ministerstwo Finansów poczyni³o jakieœ
dzia³ania, ¿eby uszczelniæ wp³ywy z tych w³aœnie
przedsiêbiorstw?

Drugie pytanie. Nasi przedsiêbiorcy stracili
wiele na tak zwanych opcjach walutowych. Poje-
dyncze przedsiêbiorstwa w s¹dach dochodz¹
swoich krzywd w tych sprawach, ale jednak wiele
z nich ponios³o straty albo zbankrutowa³o. To siê
wi¹¿e ze zmniejszeniem podatków i wp³ywów.
Czy Ministerstwo Finansów poczyni³o jakieœ sta-
rania, ¿eby pomóc przedsiêbiorcom w odrobie-
niu tych strat, a jednoczeœnie ¿eby w ten sposób
poprawiæ sobie wp³ywy do bud¿etu? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Andrzejewski.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, pierwsze pytanie. W jakim za-

kresie bud¿et pozyskuje wp³ywy z przychodów
banków ze spreadu i opcji walutowych? Czy ist-
nieje tutaj jakaœ zale¿noœæ?

Drugie pytanie. Jak dalece generuj¹ przychody
aktywa, aktywne gospodarczo czêœci maj¹tku
Skarbu Pañstwa, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem KGHM i udzia³ów w energetyce? To bowiem
jest dosyæ istotny element, zw³aszcza w perspek-
tywie prywatyzacji, przy wieloletnim zbilansowa-
niu z przychodami, jakie prywatyzowane mienie
mo¿e rodziæ. A nied³ugo bêdziemy mieæ wielolet-
nie planowanie w zakresie finansów publicznych.

I trzecie pytanie. Jak dalece deprecjacja z³o-
tówki tworzy przychody do bud¿etu z tytu³u prze-
walutowania pomocy w euro? Bo kwota 8 miliar-
dów z³ mo¿e byæ przy deprecjacji z³otówki du¿o
wiêksza. W zwi¹zku z tym czy i w jakim zakresie,
ze wzglêdu na przychodowoœæ dla bud¿etu, jest
zainteresowanie deprecjacj¹ z³otówki w chwili
przewalutowania?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Klima chcia³by powtórzyæ elemen-

ty swojego pytania, tak?
Proszê bardzo.

Senator Maciej Klima:
Panie Ministrze, przypominam jeszcze: gdyby

pan móg³ siê ustosunkowaæ do sprawy tych
dwóch transz na rynku amerykañskim.

Co do pytania dotycz¹cego ewentualnie docho-
dów albo wp³ywów z prywatyzacji. To jest kwestia
szacunku. Od 12 miliardów do 600 milionów z³
w chwili obecnej to jest bardzo du¿a ró¿nica. To
mo¿e w sposób zasadniczy wp³ywaæ te¿ na spiêcie
tego bud¿etu lub te¿ nie.

Bêd¹c przy g³osie, zadam jeszcze jedno pytanie.
Odpowiedzia³ pan, mówi¹c o szacunkach d³ugu
publicznego 4–6%, ¿e w tym momencie wejœcie do
RM2 jest w ogóle poza dyskusj¹, bo mamy narzu-
con¹ z Unii dyscyplinê bud¿etow¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ale nie by³o pytania, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
Caveat.
(Rozmowy na sali)
Proszê bardzo. Tak, tak. Bêdê chyba musia³ do-

dawaæ tê formu³ê: caveat.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

39. posiedzenie Senatu w dniu 29 lipca 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy bud¿etowej na 2009 r. 53

(podsekretarz stanu L. Kotecki)



Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:

W przypadku sklepów wielkopowierzchniowych
– przepraszam, Pani Senator – nie jestem w tej
chwili przygotowany do odpowiedzi na to pytanie.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Na piœmie,
Panie Ministrze. Uchylam pytanie.)

Je¿eli to jest mo¿liwe, to tak. Mieliœmy rozma-
wiaæ o nowelizacji, w zwi¹zku z tym nie do wszyst-
kich tematów mam w tej chwili materia³y.

Je¿eli chodzi o prywatyzacjê, to generalnie mo-
gê powiedzieæ, ¿e to jest domena ministra skarbu,
nie ministra finansów. On nam przekazuje szacu-
nek przychodów…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: W takim ra-
zie proszê przejœæ do nastêpnego pytania, Panie
Ministrze.)

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Je¿eli chodzi o deprecjacjê, ju¿ to t³umaczy³em.

Polega to na tym, i¿ je¿eli jest taka sytuacja rynko-
wa, ¿e z³oty jest s³abszy, to, myœlê, jest korzystne
ekonomicznie przewalutowaæ œrodki, które s¹ wy-
ra¿one w euro. Ale to nie jest tak, ¿e my w jakiœ
sposób wp³ywamy… Rozumiem, ¿e by³a taka teza,
¿e my wp³ywamy na rynek. Sprzedaj¹c euro, a ku-
puj¹c z³ote, bo do tego sprowadza siê ta transak-
cja, teoretycznie powinniœmy wp³ywaæ w ten spo-
sób, ¿e z³oty powinien siê umacniaæ. Ale ten rynek
walutowy jest za du¿y, ¿eby takie œrodki mia³y
wp³yw na kszta³towanie siê kursu walutowego.
P³ynnoœæ na tym rynku jest du¿o wiêksza ni¿…

(Senator Piotr Andrzejewski: Dochody z sprea-
du i opcji… W przychodach.)

To znaczy, opcje walutowe to s¹ transakcje miê-
dzy bankami i przedsiêbiorstwami. One w jakiœ
sposób wp³ywaj¹ na wynik finansowy i tym poœre-
dnim kana³em wp³ywaj¹ potem na podatek docho-
dowy. Tutaj widaæ ten kana³, ale trudno siê do tego
odnieœæ, bo po prostu nie ma dok³adnych danych.

(Senator Piotr Andrzejewski: A spread?)
Podobnie jest chyba z spreadem, zupe³nie po-

dobnie.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja bym prosi³

o odpowiedŸ na piœmie w tym zakresie.)
Dobrze, je¿eli…
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
…bêdziemy w stanie pomóc… Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I jeszcze powtórzone pytania pana senatora

Klimy, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:
Chodzi³o o te obligacje amerykañskie… Tak,

mam ju¿ pewne dane. To by³o tak: pierwsza tran-

sza – 2 miliardy dolarów, druga – 1,5 miliarda,
rentownoœæ 6,4…

(Senator Maciej Klima: 6,35.)
6,35, bo ja to mam zaokr¹glone.
(Senator Maciej Klima: Druga to by³o dwieœcie

siedemdziesi¹t piêæ punktów.)
(G³os z sali: Dwieœcie siedemdziesi¹t cztery.)
W drugiej by³o dwieœcie siedemdziesi¹t piêæ,

w pierwszej dwieœcie dziewiêædziesi¹t, takie mam
tu dane. Ta wycena na rynku wtórnym to 6 do
6,2%. Teraz: jakie s¹ przyczyny? Po pierwsze,
w miêdzyczasie, czyli równoczeœnie z emisj¹ obli-
gacji polskich, nast¹pi³a w pewnym sensie podob-
na emisja obligacji wêgierskiej na rynku euro, co
spowodowa³o, ¿e spad³a wycena ryzyka inwestycji
w dwóch krajach naszego regionu, czyli w Polsce
i w³aœnie na Wêgrzech, bo zosta³o prze³amane ta-
kie przekonanie, ¿e ten region ma trudnoœci z do-
stêpem do kapita³u zagranicznego. Te emisje, na-
sza i wêgierska, pokazuj¹, ¿e takich trudnoœci nie
ma, w zwi¹zku z tym wycena ryzyka spad³a i wp³y-
wa to na tê rentownoœæ. To po pierwsze.

Po drugie, generalnie jest tak, ¿e po emisji ta ren-
townoœæ czy wycena na rynku wtórnym powinna
byæ trochê lepsza ni¿ na rynku pierwotnym, bo jest
logika w tym, ¿eby… Bo inaczej by³oby tak, ¿e nikt
by nie chcia³ kupowaæ na rynku pierwotnym.

(Senator Maciej Klima: Panie Ministrze, ale tro-
chê, a nie od 1 do 3%.)

Ale nie, ja mówiê… To jest drugi czynnik. Tam-
ten by³ pierwszy, drugi… Trzeci. Przypomnê, ¿e
kwotowania na rynku wtórnym dotycz¹ ma³ych
wielkoœci albo bardzo ma³ych wielkoœci. To te¿ ma
znaczenie w kwotowaniu, dlatego ¿e zupe³nie
czym innym jest sprzedawaæ ma³o, a czym innym
jest sprzedawaæ hurtem – te ceny z definicji po-
winny byæ ró¿ne. W koñcu – rentownoœæ obligacji
na rynku amerykañskim tak¿e spad³a w okresie
po emisji.

I ostatni element, trochê dla porównania. Po-
wiedzia³em o tych obligacjach wêgierskich. Co siê
z nimi sta³o? One by³y piêcioletnie, inaczej ni¿ na-
sze, nasze by³y dziesiêcioletnie. Otó¿ tam ta ró¿ni-
ca jest jeszcze wiêksza, znacznie wiêksza. To zna-
czy, oobligacje by³y piêcioletnie, oni sprzedawali
je z rentownoœci¹ oko³o 6,7 – to ryzyko wêgierskie
jest inne – zaœ w tej chwili jest to wycenione na
5,5. A wiêc ta ró¿nica jest dramatyczna.

(Senator Maciej Klima: Mówimy o rynku amery-
kañskim.)

Mówimy o rynku euro.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Ortyl, proszê bardzo.
(Senator Janina Fetliñska: Jeszcze opcje walu-

towe.)
(Senator Grzegorz Banaœ: Przepraszam, Panie

Marsza³ku, pan minister obieca³ mi powiedzieæ
o tych gwarancjach…)
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A to ja nie s³ysza³em pytania szanownego pana
senatora.

Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:
Je¿eli móg³bym te¿ na to pytanie odpowie-

dzieæ… W tej chwili nie mam po prostu tych da-
nych. Bardzo przepraszam.

(Senator Janina Fetliñska: Jeszcze opcje walu-
towe i przedsiêbiorcy.)

Opcje walutowe?

Senator Janina Fetliñska:
Tak.
Jeœli mo¿na, Panie Marsza³ku, to chcia³abym

dopytaæ. Pyta³am, czy Ministerstwo Finansów
podjê³o jakieœ dzia³ania w sprawie przedsiêbior-
ców, którzy stracili du¿e pieni¹dze na opcjach wa-
lutowych i z tego powodu albo zbankrutowali, al-
bo te¿ ponieœli straty, w zwi¹zku z czym mniejsze
s¹ wp³ywy do bud¿etu z tytu³u podatków. Czy
rz¹d wspiera jakoœ dzia³ania przedsiêbiorców
w tej sprawie przed s¹dami, tak ¿eby poprawiæ ich
sytuacjê, a w ten sposób tak¿e wp³ywy do bud¿e-
tu? Na to…

(Senator Piotr Andrzejewski: ¯eby generowali
przychody, bo inaczej nie bêdzie przychodów.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:
Ja oczywiœcie rozumiem to pytanie.
Pierwsza sprawa. Wiod¹cy jest tu minister go-

spodarki, bo on odpowiada w rz¹dzie za sektor
przedsiêbiorstw. Jest czy by³, bo problem opcji
wygasa, w chwili obecnej jest on ju¿, jak myœlê,
du¿o, du¿o mniejszy ni¿ wydawa³o siê na pocz¹t-
ku roku, tak¿e dlatego, ¿e z³oty jest w innej sytua-
cji ni¿ na pocz¹tku roku i ni¿ wydawa³o siê, ¿e mo-
¿e byæ póŸniej, bo nie by³o wiadomo, do jakiego
poziomu mog³a dojœæ deprecjacja… Powsta³ taki
zespó³ roboczy Ministerstwa Finansów i Komisji
Nadzoru Finansowego badaj¹cy te niekorzystne
dla przedsiêbiorstw umowy opcyjne. Jednak wy-
daje siê, ¿e nie by³o potrzeby ¿adnego ingerowania
w rynek. Je¿eli chodzi o wspieranie przedsiêbior-
ców przed s¹dami, to, tak jak powiedzia³em, jest
to sprawa dla ministra gospodarki. Ale to chyba
nie dotyczy nowelizacji, przepraszam…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê, pan senator Ortyl.
Proszê bardzo.

(Senator W³adys³aw Ortyl: Dziêkujê bardzo,
Panie Marsza³ku. Mam pytanie do pani minister
Suchockiej, bo rozumiem…)

To proszê poczekaæ. W takim razie najpierw…
(Senator W³adys³aw Ortyl: Ja zg³asza³em siê do

zadania pytania pani minister Suchockiej.)
Tak, tak, zaraz poproszê pani¹ minister Su-

chock¹, ale chcia³bym najpierw zwolniæ pana mi-
nistra Koteckiego.

Czy pan senator Klima ma jeszcze pytanie do
pana ministra Koteckiego. Tak?

Senator Maciej Klima:
Weszliœmy na rynek europejski i rzeczywiœcie

nasz kraj na przestrzeni ostatnich trzech lat za-
ci¹gn¹³ cztery du¿e transze na euro: od 3 miliar-
dów do 1,5 miliarda. Rentownoœæ na rynku euro-
pejskim w okresie naszych rz¹dów, PiS, wynosi³a
3,625%…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: No w³aœnie,
Panie Senatorze, to jest pytanie… Bo pan ostatnio
pyta o liczby, które potem pan poprawia, bo wie
pan lepiej ni¿ pan minister. Wola³bym unikaæ ta-
kich pytañ.)

Nie, nie…
Pan minister Rostowski zawsze mówi³, ¿e dla

niego wa¿na jest rentownoœæ po¿yczek, które bie-
rzemy, i ¿e zawsze bêdzie dba³ o to, ¿eby zad³u¿e-
nie naszego kraju nie wzrasta³o.

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Do dysku-
sji, do dyskusji.)

W tej chwili widzimy, ¿e byæ mo¿e te dwie tran-
sze dolarów amerykañskich wziêliœmy, Panie
Marsza³ku, niestety, troszeczkê za drogo.

(Senator Piotr Andrzejewski: Czy zwiêkszy³a siê
rentownoœæ?)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ale to jest oœwiadczenie, a nie pytanie do pana

ministra w sprawie nowelizacji.
Panie Ministrze, to ja w takim razie dziêkujê pa-

nu.
Teraz pani minister Suchocka. Proszê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Ludwik Kotecki: Dziêkujê bardzo.)
Proszê o zajêcie miejsca. Dziêkujê. Proszê, Pa-

nie Ministrze, woda… Proszê natychmiast dostar-
czyæ panu ministrowi wody. (Oklaski)

Pañstwo Senatorowie, proszê o pytania w spra-
wie wydatkowej czêœci bud¿etu. Wszystkie inne
pytania bêdê uchyla³, bêdê odsy³a³ do odpowiedzi
pisemnej, naprawdê. Ja nie mogê wtr¹caæ siê do
meritum, ale muszê pilnowaæ regulaminu.

Proszê bardzo, pytania o nowelizacjê bud¿etu
w czêœci dotycz¹cej wydatków bud¿etowych.

Rozumiem, ¿e pan senator Ortyl jako pierwszy
da przyk³ad dobrze sformu³owanego pytania.

Proszê bardzo.
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Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Kwestiê zwro-

tów za nieprawnie pobrane kwoty, op³aty zwi¹za-
ne z kartami pojazdów trybuna³ rozstrzygn¹³ po-
zytywnie, to znaczy, ¿e trzeba zwróciæ pieni¹dze
tym obywatelom, którzy takie op³aty wnieœli. Ja
oczywiœcie wystosowa³em w tej sprawie oœwiad-
czenie. OdpowiedŸ na oœwiadczenie nie by³a jesz-
cze pozytywna, ale na ostatnim posiedzeniu Ko-
misji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej przedstawiciel Ministerstwa Finan-
sów potwierdzi³, ¿e w rezerwie jest kwota 100 mi-
lionów z³, która ma s³u¿yæ tym celom. Chcia³bym
prosiæ pani¹ minister o potwierdzenie tej dobrej
informacji i, je¿eli zostanie ona potwierdzona, kil-
ka s³ów komentarza co do trybu dostêpu do tej re-
zerwy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ jeszcze pytania do pani minister Su-

chockiej?
To w takim razie wed³ug kolejnoœci: Klima,

Gruszka, Bisztyga, Zaj¹c, Andrzejewski. Proszê to
wpisaæ.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: …priorytecie, Pa-
nie Senatorze.)

Nie, nie, wed³ug kolejnoœci podnoszenia prawej
rêki w górê.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ale ja by³em dru-
gi. No, niech tak bêdzie.)

Pan senator Klima zada pytanie jako drugi, pan
senator Gruszka jako trzeci, a potem Bisztyga,
Zaj¹c i Andrzejewski. Proszê to wpisaæ.

Senator Maciej Klima:
Panie Marsza³ku! Dwa krótkie pytania do pani

minister.
Pani Minister, jak kszta³towa³y siê wydatki szty-

wne na przestrzeni lat 2008–2009? Czy one maj¹
tendencjê do wzrostu? To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Interesuj¹ mnie wydatki na
œrodki trwa³e, bo one w tym projekcie nowelizacji
bêd¹ mia³y tendencjê spadkow¹. Jakich dziedzin
to dotyczy?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, bardzo pozytywnie wypowie-

dzia³a siê pani o Krajowym Funduszu Drogowym,

któremu zosta³y przekazane grube miliardy na
budowê dróg. Ja mam pytanie z tym zwi¹zane.

Jaka jest ró¿nica miêdzy pozyskiwaniem ¿ywej
gotówki przez bud¿et, a pozyskiwaniem œrodków
poprzez obligacje, które bêdzie musia³ emitowaæ
bank czy bezpoœrednio KFD? To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, na które nie uzyska³em odpo-
wiedzi, zwi¹zane ze zwiêkszeniem o ponad 7% bu-
d¿etu resortu spraw zagranicznych. W jakim celu
to zosta³o przygotowane? Czy, jak zasugerowa-
³em, te œrodki zostan¹ przeznaczone na zakup
nieruchomoœci na potrzeby przedstawicielstwa
Kataru, czy te¿ na inne cele? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani Minister, proszê bardzo. Trzy pytania, trzy

odpowiedzi, to znaczy trzech pytaj¹cych, trzy od-
powiedzi.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Pytanie pana senatora Ortyla. Niestety, nie po-

twierdzam. W bud¿ecie nie ma ¿adnych pieniêdzy
na rekompensaty dla powiatów z tytu³u zwrotu
dochodów. Sytuacja jest nastêpuj¹ca. By³o wyda-
ne rozporz¹dzenie, w którym wskazano wysokoœæ
op³aty za wydanie karty pojazdu. Ta op³ata wyno-
si³a 500 z³. I te 500 z³ by³o dochodem powiatu. Ten
przepis zosta³ zaskar¿ony do trybuna³u. Uznano,
¿e faktyczne koszty wynosz¹ 75 z³, a 425 z³ to jak
gdyby czysty zysk z tej operacji. W tej chwili oso-
by, które zap³aci³y tê op³atê, kieruj¹ sprawê do
s¹du. A s¹dy zas¹dzaj¹ ró¿nie: nakazuj¹ zwrot
powiatom, nakazuj¹ zwrot Skarbowi Pañstwa,
oddalaj¹ pozwy. Nie ma jednolitego orzecznictwa
w tej sprawie. W bud¿ecie pañstwa nie ma na to
¿adnych œrodków, jak na razie nic mi nie wiado-
mo, ¿eby by³o przygotowane jakieœ rozwi¹zanie,
które zrekompensuje powiatom zwrot dochodów.
To by³oby zreszt¹ doœæ trudne, Panie Senatorze,
bo tak naprawdê trzeba by³oby dzia³aæ w taki spo-
sób: je¿eli jest wyrok s¹du i powiat musi zwróciæ
okreœlonej osobie te œrodki, to bud¿et pañstwa
musi te 425 z³ przekazywaæ powiatowi. Jak rozu-
miem, tu s¹ dwie kwestie. Po pierwsze, by³a nie-
poprawna legislacja i to mo¿e obci¹¿aæ Skarb
Pañstwa, a po drugie, te 425 z³ od ka¿dego wyda-
nego dokumentu s³u¿y³o wydatkom powiatu, czy-
li Skarb Pañstwa siê na tym nie wzbogaci³. Oczy-
wiœcie kwestia jest taka, ¿e mo¿na to ró¿nie rozpa-
trywaæ, tak jak to wynika z wyroków s¹du. No
w ka¿dym przypadku jest inaczej. A wiêc przykro
mi, ale niestety nie mogê tego potwierdziæ.

Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Klimy, to
oczywiœcie wydatki sztywne maj¹ tendencjê ros-
n¹c¹. Dochody bud¿etu czy te¿ PKB, w zale¿noœci
od tego, do czego bêdziemy to odnosiæ, rosn¹ rela-
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tywnie wolno, ale wysokoœæ wydatków sztywnych
nie zale¿y od bie¿¹cej koniunktury. Je¿eli mamy
tak¹ sytuacjê, ¿e na drogi nale¿y przeznaczyæ
okreœlony procent wp³ywów z akcyzy, to bez
wzglêdu na to, czy PKB bêdzie wiêksze czy mniej-
sze, czy dochody w ci¹gu roku bêd¹ wiêksze czy
mniejsze, taki procent nale¿y na to przeznaczyæ.
Je¿eli mamy zobowi¹zania z tytu³u premii gwa-
rancyjnych czy innych odsetek, to te¿ nie ma na to
wp³ywu bie¿¹ca sytuacja. Wydatki sztywne wyni-
kaj¹ przede wszystkim z ustaw, w zwi¹zku z czym
bez zmiany ustaw nie ma mo¿liwoœci ich obni¿e-
nia, a tak¿e z pewnych tendencji istniej¹cych
w gospodarce. Bud¿et pañstwa czy Skarb Pañ-
stwa gwarantuje wyp³atê emerytur i rent, ale bu-
d¿et pañstwa sam z siebie nie ma ¿adnego wp³ywu
na poziom tych wyp³at, bo liczba osób pobiera-
j¹cych œwiadczenia to liczba osób, które z³o¿y³y
wnioski o przyznanie emerytury b¹dŸ renty i de-
cyzj¹ Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych takie
œwiadczenie otrzyma³y. Co do wymiaru œwiadcze-
nia, to on wynika z przepisów. Tutaj nie ma ¿adnej
mo¿liwoœci manewru. Tak samo jest, je¿eli chodzi
o subwencjê dla samorz¹du. Wysokoœæ subwencji
dla samorz¹du wynika z ustawy. I stan bud¿etu
nie ma tutaj ¿adnego znaczenia. Gorzej, mo¿na
powiedzieæ, ¿e niektóre parametry s¹ liczone dwa
lata do ty³u, czyli na przyk³ad w roku 2010 do wy-
liczenia subwencji bêd¹ brane dane dotycz¹ce do-
chodów z 2008 r., które na pewno nie bêd¹ od-
zwierciedlaæ sytuacji maj¹cej miejsce w roku pla-
nowym. A wiêc niestety wydatki sztywne maj¹
tendencjê rosn¹c¹.

A je¿eli chodzi o œrodki trwa³e, to mogê powie-
dzieæ – przyjmujê w uproszczeniu, ¿e bêdziemy
mówili o wydatkach maj¹tkowych – i¿ generalnie
w nowelizacji wydatki maj¹tkowe zmniejszaj¹ siê
o nieca³e 4 miliardy z³, dok³adnie o 3 miliardy
959 milionów. Ale 2 miliardy 835 milionów bior¹
siê ze zmiany systemu finansowania dróg. Te wy-
datki bêd¹ ponoszone, ale nie przez bud¿et pañ-
stwa, tylko przez Krajowy Fundusz Drogowy. Po-
zosta³a kwota rzêdu ponad 1 miliarda z³ wynika
przede wszystkim ze zmniejszenia nak³adów na
szpitale kliniczne – 175 milionów, na jednostki
s¹downictwa powszechnego – 168 milionów. I da-
lej: komendy wojewódzkie Policji – 161 milionów,
jednostki terenowe Policji – 147 milionów, wiê-
ziennictwo – 111 milionów, wydatki maj¹tkowe
szkó³ wy¿szych na badania w³asne – 78 milionów,
Stra¿ Graniczna – 60 milionów, komendy powia-
towe Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej – 64 miliony,
urzêdy celne i izby celne – 45 milionów, dzia³al-
noœæ dydaktyczna szkó³ wy¿szych – 51 milionów.
To jest rozk³ad zmniejszenia wydatków maj¹tko-
wych, które by³y przeznaczone b¹dŸ na zakupy
urz¹dzeñ, b¹dŸ na koszty budowlane.

I jeszcze…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Katar.)
Aha, jeszcze zwiêkszenie bud¿etu MSZ. To wy-

nika g³ównie z tego, ¿e zdecydowanie zmieni³ siê
kurs w porównaniu do tego, jaki by³, kiedy doko-
nywano obliczeñ wydatków w 2008 r. Gdy nali-
czano wydatki placówek zagranicznych, o ile dob-
rze pamiêtam, kurs przeliczeniowy w przypadku
euro wynosi³ 3,35 za 1 euro. MSZ ma powa¿ne
k³opoty z finansowaniem swoich wydatków za
granic¹, bo w tej chwili kurs, po którym s¹ wymie-
niane z³otówki, jest znacznie wy¿szy. Z tego wzglê-
du zwiêkszono wydatki MSZ o 85 milionów z³ w³a-
œnie z przeznaczeniem na finansowanie placówek
zagranicznych. Ambasada Kataru to sprawa mi-
nistra skarbu a nie ministra spraw zagranicz-
nych.

Je¿eli chodzi o obligacje emitowane przez Bank
Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania
Krajowego Funduszu Drogowego, to one bêd¹
gwarantowane przez Skarb Pañstwa, bêd¹ w pe-
wien sposób traktowane tak jak obligacje emito-
wane przez Skarb Pañstwa. Stosowny projekt
ustawy w tej sprawie chyba pañstwo macie w po-
rz¹dku obrad.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Minister.
Pan senator Bisztyga, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Najpierw chcia³bym bardzo krótko nie podzie-

liæ pogl¹dów moich przyjació³ z lewej strony…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Cz³owieku,

pytanie, Panie Senatorze, pytanie.)
Ju¿ przechodzê, Panie Marsza³ku, do pytania.

Je¿eli nie ma gry wstêpnej, to pytanie nie ma w³a-
œciwego uroku.

A wiêc najpierw chcia³bym powiedzieæ, ¿e ja nie
podzielam pogl¹dów, jakoby wydarzy³o siê nie-
szczêœcie, dramat i katastrofa. Korekty zdarzaj¹
siê na ka¿dym etapie formu³owania bud¿etu,
zw³aszcza gdy z przyczyn od nas niezale¿nych
zmniejszaj¹ siê wp³ywy. No wtedy po prostu trze-
ba skorygowaæ wydatki. Niepokój wynikaj¹cy
z nieobecnoœci pana ministra równie¿ jest nieuza-
sadniony. Tak znakomita ekipa, jak¹ pan mini-
ster tutaj oddelegowa³, i jej profesjonalizm – zaró-
wno jeœli chodzi o przygotowanie, jak i o udzielane
odpowiedzi – s¹ godne uznania i nale¿y to pod-
kreœliæ.

Trudne pytania, bo takie pañstwo zadajecie,
bêdê kontynuowa³, ale pani minister na pewno
sobie z nimi znakomicie poradzi.

Pytanie pierwsze dotyczy styku samorz¹dów
i ministerstwa. Otó¿, Pani Minister, gdy zmniej-
szaj¹ siê wp³ywy z CIT i PIT, to po pani stronie
zmniejszaj¹ siê równie¿ wydatki na samorz¹dy.

39. posiedzenie Senatu w dniu 29 lipca 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy bud¿etowej na 2009 r. 57

(sekretarz stanu E. Suchocka-Roguska)



Samorz¹dy bardzo niepokoj¹ siê faktem, ¿e maj¹
coraz wiêcej zadañ, a coraz mniej wp³ywów.

I teraz pytanie jest takie: czy rz¹d rozwa¿a³
mo¿liwoœæ zawieszenia tak zwanego janosikowe-
go – bo jest coœ, co bardzo niepokoi gminy – czyli
wp³at dokonywanych przez gminy bogatsze na
rzecz tych biedniejszych za poœrednictwem bu-
d¿etu pañstwa, czy te¿ taka mo¿liwoœæ nie jest
rozwa¿ana? A mo¿e skoro zmniejszamy wydatki
na samorz¹dy, to i zmniejszmy proporcjonalnie
ich obci¹¿enia. To jest pytanie pierwsze.

Pytanie drugie, pochodz¹ce od Komisji Obrony
Narodowej. Jeœli bud¿et MON zostanie – daj Panie
Bo¿e! – po tych korektach wykonany, to powstaje
pytanie, czy nie jest rozwa¿ane… Czy ktoœ nie
majstruje przy wskaŸniku 1,95? Bo my byœmy
bardzo chcieli – mówiê to jako przedstawiciel Ko-
misji Obrony Narodowej – ¿eby nie majstrowano
przy tym wskaŸniku i ¿eby on, jeœli chodzi o wy-
datki na obronê, pozosta³. Dziêkujê bardzo. (Ok-
laski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Zaj¹c. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Pani Minister, w tej nowelizowanej ustawie

czêœæ oszczêdnoœci pochodzi z oszczêdnoœci, któ-
re przedstawi³y miêdzy innymi resorty… Z innych
Ÿróde³ równie¿. I co do tego sprawa jest oczywista.
Mnie jednak chodzi o kwestiê tych oszczêdnoœci
z lutego – wracam do tego, bo wydaje mi siê, ¿e po-
wsta³a tu pewna nieœcis³oœæ. Jaka jest sytuacja
formalna tych œrodków finansowych, które s¹
blokowane w poszczególnych resortach? A jest
niebagatelna kwota, bo blisko 20 miliardów z³.
Z wypowiedzi na posiedzeniu komisji wynika³o, ¿e
s¹ to œrodki, które nadal znajduj¹ siê w bud¿ecie
i które nie s¹ objête nowelizacj¹ dzisiaj ocenian¹
w Senacie, a tak¿e ¿e bêd¹ one mog³y byæ wyko-
rzystane przez poszczególne resorty. Jaka jest
rzeczywistoœæ w tej kwestii?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski::
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pani Minister, chcia³bym siê dowiedzieæ, jakie

jest przeznaczenie asekuracyjnego zwiêkszenia
o 47 milionów, czyli prawie o 30%, ogólnej rezerwy
bud¿etowej. I to jest pierwsze pytanie, dotycz¹ce
art. 24.

I drugie pytanie: dlaczego jest taka dyspropor-
cja w oszczêdnoœciach? Na limicie szkolenia dla

s³u¿by cywilnej oszczêdza siê tylko 5% – to art. 25
– a z finansowania rent strukturalnych w rolni-
ctwie ujmuje siê a¿ 80% i odcina siê 2 miliardy.
Sk¹d taka wielka dysproporcja? Czy w ogóle znik-
nê³y takie cele jak finansowanie rent struktural-
nych w rolnictwie? Pytam o to, bo tê pozycjê w bu-
d¿ecie praktycznie siê likwiduje. To dwa pytania.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Pani Minister, na te trzy kolej-

ne…

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Je¿eli chodzi o janosikowe, to Ministerstwo Fi-

nansów nie pracuje nad takimi rozwi¹zaniami.
Wprawdzie wielokrotnie by³y sytuacje, ¿e na po-
siedzeniu zespo³u finansowego komisji wspólnej
rz¹du i samorz¹du te jednostki samorz¹du, które
wp³acaj¹ janosikowe, zg³asza³y wnioski, ¿eby coœ
z tym zrobiæ, jednak stale jest co do tego zdecydo-
wany sprzeciw pozosta³ej czêœci samorz¹dów,
które z tych œrodków korzystaj¹. Bo rozwi¹zanie,
które spowoduje ulgê dla jednych samorz¹dów,
oznacza³oby jednoczesny ubytek dochodów dla
innych samorz¹dów. Tak ¿e my znamy ten pro-
blem, zreszt¹ najczêœciej z tym problem zwraca
siê do nas miasto sto³eczne Warszawa. Muszê tu
jednak powiedzieæ, ¿e my przyjmiemy ka¿de roz-
wi¹zanie, na które zgodzi siê strona samorz¹do-
wa. Bud¿et pañstwa jest tylko jakby przekaŸni-
kiem tych œrodków. W momencie przygotowywa-
nia podzia³u subwencji na poszczególne gminy
z jednej strony, zgodnie z ustaw¹, ustalane s¹
wp³aty, a z drugiej strony jest podzia³ tych œrod-
ków na poszczególne jednostki. I my tylko przeka-
zujemy te œrodki, w równych ratach miesiêcz-
nych, do samorz¹dów. Sami nie bêdziemy wycho-
dziæ z ¿adn¹ propozycj¹ w tym zakresie. Je¿eli je-
dnak strona samorz¹dowa komisji wspólnej za-
proponuje jakieœ rozwi¹zanie, to, jak myœlê, chêt-
nie bêdziemy dyskutowaæ, ¿eby by³o to rozwi¹za-
nie dobre dla obydwu stron.

Je¿eli chodzi o wskaŸnik 1,95, to – jak na razie –
nie s¹ prowadzone w ramach rz¹du ¿adne prace.
Ja, Panie Senatorze, mówiê „jak na razie”, dlatego
¿e wiem, jaki jest stan na dzisiaj. Wiem, ¿e nie ma
¿adnych zapowiedzi i nie ma ¿adnych zaleceñ, ¿e-
by takie rozwi¹zania przygotowaæ. Myœlê, ¿e na
rok 2009, 2010 takie zmiany nie bêd¹ wprowa-
dzone, tym bardziej ¿e – proszê zwróciæ na to uwa-
gê – wobec obecnego poziomu PKB wskaŸnik 1,95
nie oznacza znacz¹cych wzrostów wydatków na
modernizacjê armii.

Pytanie pana senatora Zaj¹ca. Otóz sytuacja
jest taka, ¿e wszêdzie tam, gdzie by³y blokowane
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wydatki, a teraz nast¹pi³a nowelizacja, ta noweli-
zacja to konsumuje. Je¿eli wiêc by³o powiedziane,
¿e gdzieœ ma nast¹piæ ograniczenie wydatków
o okreœlon¹ kwotê, a w nowelizacji jest odjête
mniej, to znaczy, ¿e bud¿et, który dana jednostka
ma, jest dla niej w pe³ni dostêpny.

Troszkê odmienna sytuacja mo¿e dotyczyæ
ministra obrony narodowej. On nie jest tutaj ujê-
ty. Rada Ministrów wskaza³a, ¿eby minister ob-
rony narodowej oszczêdnie gospodarowa³ swoi-
mi œrodkami, jednak¿e Rada Ministrów nie
wprowadza ¿adnych blokad w stosunku do bu-
d¿etu ministra obrony narodowej. Je¿eli s¹ ja-
kieœ blokady, to s¹ one robione ju¿ przez samego
ministra obrony narodowej. Nie ma decyzji, ¿e
Rada Ministrów bêdzie na przyk³ad przygotowy-
waæ jakieœ rozporz¹dzenie blokuj¹ce. Takie de-
cyzje to ju¿ jest kwestia przede wszystkim mini-
stra obrony narodowej.

Pan senator Andrzejewski pyta³ o rezerwê ogól-
n¹. Otó¿ sytuacja jest taka: rezerwa ogólna wyno-
si³a 90 milionów z³, w pierwszym pó³roczu wyko-
rzystano 65 milionów, czyli praktycznie zosta³o
25 milionów z³. Podjêto wiêc decyzjê o zwiêksze-
niu tej rezerwy, dlatego ¿e mog¹ nast¹piæ jakieœ
zdarzenia, takie jak na przyk³ad…

(Senator Piotr Andrzejewski: Jakie s¹ przewidy-
wania?)

My tego nie przewidujemy, dlatego ¿e to s¹ sy-
tuacje nieprzewidywalne. Ale mo¿e byæ na przy-
k³ad tak, ¿e bêd¹ gwa³towne zachorowania na
tak zwan¹ œwiñsk¹ grypê i mo¿e trzeba bêdzie
dofinansowaæ zakup szczepionki. By³ po¿ar
w £ysych… Byæ mo¿e trzeba bêdzie gdzieœ uzu-
pe³niæ…

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale to standardo-
we…)

To jest standard, tylko ¿e teraz po prostu ju¿
nie by³o na to œrodków. Zosta³o nam na drugie
pó³rocze tylko 25 milionów z³. I z tego wzglêdu
podwy¿szono kwotê tej rezerwy. Te œrodki wygo-
spodarowano, likwiduj¹c rezerwê solidarnoœci
spo³ecznej. To pozwoli³o na zwiêkszenie rezerwy
ogólnej.

Szkolenia s³u¿by cywilnej. O ile dobrze pamiê-
tam, to œrodki na szkolenia s³u¿by cywilnej s¹ pa-
rametryczne, powi¹zane z poziomem wynagro-
dzeñ. W zwi¹zku z tym skoro okreœlony jest po-
ziom wynagrodzeñ, to musi byæ okreœlony
wspó³czynnik… Pani dyrektor Paderewska krêci
g³ow¹, ¿e nie… W ka¿dym razie to na pewno wyni-
ka z zapisów ustawy o s³u¿bie cywilnej.

Chyba niemo¿liwe jest, Panie Senatorze, ¿e re-
nty strukturalne zosta³y zmniejszone o 2 miliar-
dy. Mo¿e o 2 miliony, ale na pewno nie o 2 miliar-
dy, bo taki wydatek by³by bardzo mocno… To mo-
¿e byæ po prostu jakaœ pomy³ka. Na pewno nie by-
³y to 2 miliardy z³.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Pupa. Proszê bardzo…
(Senator Zdzis³aw Pupa: Ja chcia³bym zapytaæ

ponownie, tym razem pani¹ minister, o to, czy
rz¹d zamierza… Pani minister jest zajêta w tym
momencie, tak ¿e poczekam.)

Tak, bo tu chodzi o te miliony lub miliardy, Pa-
nie Senatorze. Sprawa jest powa¿na.

(Senator Zdzis³aw Pupa: Bardzo powa¿na, dla-
tego siê wstrzymam.)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów El-
¿bieta Suchocka-Roguska: To nie mog³y byæ 2 mi-
liardy…)

(Senator Piotr Andrzejewski: Tu s¹ 2 miliardy…
A tu tylko 483…)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów El-
¿bieta Suchocka-Roguska: To s¹ 2 miliony, Panie
Senatorze.)

(Senator Piotr Andrzejewski: To s¹ 2 miliony?)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów El-

¿bieta Suchocka-Roguska: 2 tysi¹ce, a plan jest
w tysi¹cach…)

(Senator Piotr Andrzejewski: A, to s¹ 2 miliony.
Prosi³bym jednak o odpowiedŸ, je¿eli mo¿na, Pa-
nie Marsza³ku…)

To na piœmie…
(Senator Piotr Andrzejewski: Sk¹d siê bierze to

zlikwidowanie o 80% finansowania rent struktu-
ralnych w rolnictwie? Do tego zmierza³em…)

Ale teraz pan senator Pupa. Proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Ja chcia³bym poprosiæ pani¹ minister, bo pani

bêdzie osob¹ chyba najbardziej tu kompetentn¹,
¿eby odpowiedzia³a pani na pytanie dotycz¹ce te-
go, czy – a jeœli tak, to w jaki sposób – rz¹d zamie-
rza przeciwdzia³aæ skutkom powodzi. Z oceny te-
gorocznej sytuacji popowodziowej wynika, ¿e lik-
widacja szkód popowodziowych czêsto przewy¿-
sza pod wzglêdem kosztów dzia³ania, które maj¹
podnieœæ ochronê przed powodzi¹. Wydaje mi siê,
¿e gdybyœmy podjêli starania i dzia³ania… gdyby
rz¹d podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do budowy ma-
³ych zbiorników retencyjnych, obwa³owañ, to
przynios³oby to wiêksze rezultaty i faktycznie wiê-
ksze sukcesy ni¿ likwidacja skutków powodzi.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Sepio³. Proszê bardzo.

Senator Janusz Sepio³:
Podczas debaty bud¿etowa, przed uchwale-

niem bud¿etu, pyta³em, co musia³oby siê wyda-
rzyæ, jakie parametry, ¿e tak powiem, musia³yby
siê pojawiæ, ¿eby konieczna by³a nowelizacja bu-
d¿etu. Pani minister wtedy powiedzia³a, ¿e w za-
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sadzie nie ma takich parametrów, ¿e zobaczymy,
jak bêdzie, ¿e mo¿e w po³owie roku bêdzie noweli-
zacja. Chcia³bym zapytaæ, jak to wygl¹da w tej
chwili. Czy widzi pani jakieœ zagro¿enia, które
spowodowa³yby koniecznoœæ kolejnej w tym roku
nowelizacji? Co musia³oby siê staæ, ¿eby taki pro-
blem siê pojawi³?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani minister, te trzy kolejne pytania, czyli py-

tanie senatora Andrzejewskiego – tu dokoñczenie
odpowiedzi – oraz pytania senatorów Pupy i Se-
pio³a.

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Andrze-

jewskiego…
(Senator Piotr Andrzejewski: Renty struktural-

ne.)
Tak, wiem. Poniewa¿ jest to kwota 2 milio-

nów z³, mogê tylko podejrzewaæ – bo musia³abym
poszukaæ w dokumentach…

(Senator Piotr Andrzejewski: Tylko 80%.)
Tak. Widocznie nie ma ju¿ zapotrzebowania na

takie œrodki. Renty strukturalne by³y bardzo
mocno finansowane w poprzednich latach, a w tej
chwili byæ mo¿e ju¿ nie ma a¿ tylu chêtnych, któ-
rzy mogliby z tych œrodków korzystaæ.

Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Pupy, to
tu sytuacja jest taka. Od lat w bud¿ecie pañstwa
jest tworzona rezerwa na usuwanie skutków
klêsk ¿ywio³owych. Ta rezerwa ma jak gdyby dwa
komponenty. Jeden dotyczy bie¿¹cej pomocy oso-
bom, które zosta³y poszkodowane w wyniku ja-
kiejœ klêski, i w³aœnie st¹d pochodz¹ wszystkie
œrodki przekazywane na finansowanie zasi³ków
czy innych form pomocy dla osób poszkodowa-
nych. Drugi komponent tej rezerwy zawiera œrod-
ki, które s¹ przeznaczane na podejmowanie dzia-
³añ zapobiegaj¹cych klêskom. Przewidziane s¹
tutaj miêdzy innymi œrodki pochodz¹ce z kredytu
udzielonego przez Bank Œwiatowy, z tak zwanego
kredytu na usuwanie skutków powodzi. To kre-
dyt, który jest w pewien sposób w gestii ministra
œrodowiska, bo w Ministerstwie Œrodowiska jest
powo³ana specjalna jednostka zajmuj¹ca siê wy-
korzystaniem tego kredytu. Ja w tej chwili nerwo-
wo usi³ujê znaleŸæ informacjê o tym, jaka czêœæ tej
rezerwy, która wynosi³a 753 miliony 942 ty-
si¹ce z³, wynika z tego kredytu… My dzisiaj mamy
jeszcze 385 milionów z³ w tej rezerwie. Czyli to jest
sytuacja taka, ¿e je¿eli s¹ projekty, je¿eli s¹
spe³nione warunki dotycz¹ce finansowania – bo
¿eby rozpocz¹æ finansowanie jakiegoœ projektu,

to przecie¿ musi byæ dokumentacja, pozwolenie
na budowê itd. – to jest mo¿liwoœæ realizacji takie-
go zadania. Tak ¿e… No nie wiem, gdzie mi siê
schowa³a kartka z informacj¹ o tym, jaka czêœæ tej
rezerwy jest przeznaczona w³aœnie na te dzia³ania
d³ugofalowe, ale na pewno za chwilê j¹ znajdê…
Te œrodki s¹ zawarte w rezerwie dlatego, ¿e jeszcze
nie sprecyzowano, jakie zadania, jakie projekty
bêd¹ finansowane. Ponadto muszê powiedzieæ, ¿e
ten kredyt jest wdra¿any jakby z trudem, to zna-
czy do tej pory jakoœ nie by³o tu wiêkszych wydat-
ków. Chocia¿ na pewno mo¿liwoœci i œrodki na ten
cel s¹.

Pan senator Sepio³ pyta³ o kolejn¹ nowelizacjê.
Ju¿ w grudniu pan minister Rostowski mówi³, ¿e
je¿eli bêdzie taka sytuacja, ¿e bêdzie to niezbêdne,
to nowelizacja ustawy bud¿etowej zostanie przy-
gotowana. Wydaje siê, ¿e dzisiaj ju¿ nie ma zagro-
¿enia, które powodowa³oby koniecznoœæ przygo-
towywania kolejnej nowelizacji ustawy bud¿eto-
wej. ¯eby to siê zdarzy³o, to musia³aby mieæ miej-
sce tak naprawdê nastêpuj¹ca sytuacja: mu-
sia³by nast¹piæ kolejny gwa³towny spadek docho-
dów bud¿etu pañstwa. Ale w tej chwili – odpukaæ –
nie widzimy takiego zagro¿enia. Wydaje siê, ¿e
mo¿emy optymistycznie patrzeæ w przysz³oœæ,
zw³aszcza ¿e lipiec jest miesi¹cem, w którym poja-
wia siê ta czêœæ dochodów bud¿etu pañstwa z PIT,
która jest ju¿ praktycznie nieobci¹¿ona zwrotami.
Bo znakomita czêœæ zwrotów z tytu³u ró¿nych ulg
jest dokonywana w miarê wczeœnie, podatnicy
najczêœciej sk³adaj¹ zeznania i deklaracje podat-
kowe tak, ¿eby doœæ szybko otrzymaæ zwrot po-
datku. Tak samo jest w przypadku CIT, tu dekla-
racje s¹ sk³adane do 31 marca, a nastêpnie
w ci¹gu trzech miesiêcy, czyli do koñca czerwca,
nastêpuje ostateczne rozliczenie. Poniewa¿ zali-
czki by³y pobierane w roku 2008 w okresach mie-
siêcznych, a sytuacje przedsiêbiorców, szczegól-
nie w drugiej po³owie roku, kszta³towa³y siê ju¿
ró¿nie, to tu równie¿ zaobserwowaliœmy rozlicze-
nia roczne. Ze wzglêdu na taki bie¿¹cy wp³yw do-
chodów nie wydaje mi siê – choæ jeszcze raz odpu-
kam – ¿e mog³oby nast¹piæ jakieœ zagro¿enie dla
tej ustawy bud¿etowej.

Poniewa¿ tu ju¿ pada³y pytania o nowelizacje,
odpowiem, ¿e w 2001 r. mieliœmy dwie nowelizacje
ustawy bud¿etowej i rozporz¹dzenie blokuj¹ce,
tak ¿e… Z tym ¿e muszê tu powiedzieæ, ¿e to by³a
sytuacja taka, i¿ nowelizacja zatwierdzona w po³o-
wie roku zwiêksza³a deficyt, rozporz¹dzenie bloku-
j¹ce wydane w paŸdzierniku zmniejsza³o wydatki,
a z kolei nastêpna nowelizacja, w koñcówce roku,
zwiêksza³a wydatki, a to dlatego ¿e, niestety, nie
wszystkie wydatki mog³y pozostaæ w tej na nowo
ustalonej wysokoœci ze wzglêdu na zobowi¹zania
Skarbu Pañstwa, które trzeba by³o uregulowaæ.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pani Mini-
ster, dziêkujê… To ostatnie zdanie by³o o dziurze
Bauca, tak?)
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Tak.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: A, przepra-

szam, jeszcze pan senator…)
A, nie, nie. To nie by³o o dziurze Bauca, to by-

³o… To by³a troszkê inna sytuacja. Dziura Bauca
dotyczy³a nastêpnego roku bud¿etowego, a wtedy
to by³o po prostu za³amanie gospodarki i dlatego
mieliœmy problemy. Bo, tak jak mówiê, by³ ubytek
dochodu, notabene to by³a kwota oko³o 17 miliar-
dów z³, oczywiœcie wobec znacznie ni¿szego bu-
d¿etu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Dajczak. Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, chcia³bym dopytaæ o to, o co py-

ta³em pana senatora sprawozdawcê, ale nie uzys-
ka³em jasnej odpowiedzi. Chodzi mi o tê likwido-
wan¹ rezerwê solidarnoœci spo³ecznej. Otrzyma-
³em odpowiedŸ, ¿e te pieni¹dze trafi¹ do bud¿etów
wojewodów na pomoc spo³eczn¹. Chcia³bym spy-
taæ: czy to prawda? To pierwsze pytanie.

I drugie. Podczas debaty sejmowej pan mini-
ster Rostowski odpowiada³ na pytanie, dlaczego
pieni¹dze dla organizacji po¿ytku publicznego,
pochodz¹ce z tego 1% podatku, który przekazuje-
my, jeszcze nie zosta³y im wyp³acone. Otó¿ odpo-
wiedzia³, ¿e dlatego, i¿ do 1 lipca trwa weryfikacja
zeznañ podatkowych. Czy wobec tego w tej chwili
te pieni¹dze ju¿ trafiaj¹ do tych organizacji? Prze-
cie¿ one bardzo na nie czekaj¹, bo realizuj¹ dziêki
takim wp³atom wiele wa¿nych celów spo³ecznych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Skurkiewicz, proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, mam dwa pytania. W rezerwach

celowych w pozycji 49 jest taki zapis, ¿e to s¹ œrod-
ki przeznaczone na dofinansowanie przedsiêw-
ziêæ w sferze kultury i dziedzictwa narodowego.
Czy dopuszcza pani, Pani Minister, przesuniêcie
z tej kwoty – a tam jest kwota 13 milionów z³ – nie-
wielkiej czêœci, która by zasili³a czy raczej umo¿li-
wi³a funkcjonowanie mediów publicznych znaj-
duj¹cych siê w bardzo trudnej sytuacji finanso-
wej, takich jak Program 2 Polskiego Radia lub
TVP Kultura? Te dwa podmioty, te dwie anteny
praktycznie nie bêd¹ mog³y funkcjonowaæ, je¿eli
nie bêd¹ mia³y dodatkowego zasilenia finansowe-
go. Niewielka kwota z tej trzynastomilionowej re-

zerwy na pewno w znacznym stopniu poprawi³aby
ich funkcjonowanie. Czy jest taka mo¿liwoœæ? Bê-
dê sk³ada³ stosown¹ poprawkê w tej sprawie i bê-
dê prosi³ o jej poparcie przez Wysok¹ Izbê.

Jeszcze jedna sprawa, Pani Minister, doty-
cz¹ca ochrony zdrowia. Czy w bud¿ecie, ogólnie
mówi¹c, czy to przed nowelizacj¹, czy ju¿ tym po
nowelizacji, nad którym teraz debatujemy, s¹ za-
rezerwowane pieni¹dze na tak zwany plan B dla
polskich szpitali? Czy to, czym szczyci siê pani mi-
nister Kopacz, ¿e jednak bêd¹ pieni¹dze na… No,
ministerstwo nie u¿ywa s³owa „prywatyzacja”, ale
chodzi o pieni¹dze na tê restrukturyzacjê. Czy s¹
na to pieni¹dze w bud¿ecie, czy te¿ plan pani mi-
nister Kopacz po prostu leg³ w gruzach? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I pan senator Kaleta, proszê bardzo. Trzecie py-

tanie w tej sali.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Tak z biegu, Pani Minister, chcia³bym zapytaæ

o tak¹ jedn¹ sprawê, Dotyczy bud¿etu Minister-
stwa Obrony Narodowej. Poniewa¿ czêœæ wyposa-
¿enia obronnego naszego kraju sk³ada siê niejako
z komponentów, które s¹ dostosowywane do tych
urz¹dzeñ z zagranicy… Chcia³bym powiedzieæ tu
o konkretnym przyk³adzie. Polskie „Rosomaki” s¹
pokrywane dodatkowym pancerzem w innym
kraju.

W zwi¹zku z tym mam nastêpuj¹ce pytanie: czy
równie¿ w tym zakresie s¹ przewidziane oszczê-
dnoœci? Czy to nie spowoduje zagro¿enia bezpie-
czeñstwa polskich ¿o³nierzy, którzy s¹ na misjach
zagranicznych?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani Minister, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Pierwsze pytanie dotyczy³o rezerwy solidarno-

œci spo³ecznej. Ja o tym ju¿ wspomina³am. Sytua-
cja wygl¹da³a nastêpuj¹co. W momencie, kiedy
wprowadzono tak zwany scenariusz zapasowy –
mówi³ o tym pan minister Kotecki – gdzie ograni-
czenie wydatków mia³o siêgaæ ponad 17 miliar-
dów z³, nie by³o propozycji ograniczenia tej rezer-
wy. Poniewa¿ nie by³o wiadomo, jak kryzys bêdzie
oddzia³ywa³ na polskie spo³eczeñstwo, jakie bêd¹
potrzeby, ta rezerwa nie mia³a œcis³ego przezna-
czenia. Ona mia³a byæ u¿yta wtedy, kiedy nast¹pi
potrzeba dofinansowania jakiegoœ zadania. Sko-
rzystaliœmy z tej rezerwy, bo to by³o najszybsze
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Ÿród³o, ¿eby przekazaæ 1 milion z³ wojewodzie za-
chodniopomorskiemu na pomoc osobom poszko-
dowanym przy po¿arze domu socjalnego w Ka-
mieniu Pomorskim. W momencie, gdy przystêpo-
waliœmy do prac nad nowelizacj¹ ustawy bud¿e-
towej, pojawi³ siê taki problem, ¿e wojewodowie
zg³osili ograniczenie wydatków w zakresie œwiad-
czeñ rodzinnych i pomocy spo³ecznej. I wtedy rz¹d
doszed³ do wniosku, ¿e chyba korzystniej bêdzie,
je¿eli te œrodki, które s¹ zaplanowane w bud¿e-
tach wojewodów w³aœnie na finansowanie œwiad-
czeñ rodzinnych i œwiadczeñ pomocy spo³ecznej,
pozostan¹ w okreœlonej wysokoœci, za to ograni-
czy siê kwotê rezerwy solidarnoœci spo³ecznej.
Inaczej moglibyœmy mieæ sytuacjê, ¿e wojewodzie
zabrak³oby œrodków na przyk³ad na wyp³atê jakiœ
zasi³ków, dlatego ¿e w nowelizacji zmniejszono
wydatki na ten cel, i trzeba by³oby powiêkszaæ te
œrodki z rezerwy, a przy najlepszym uk³adzie pro-
cedura uruchomienia œrodków z rezerwy chwilê
trwa. Poza tym tutaj by³a sytuacja tego rodzaju, ¿e
praktycznie nale¿a³oby wtedy podj¹æ jak¹œ decyz-
jê, jak uruchamiaæ tê rezerwê. W zwi¹zku z tym
rz¹d decydowa³, ¿e zlikwiduje tê rezerwê, ale nie
dokona zmniejszenia wydatków w bud¿etach wo-
jewodów przeznaczonych na szeroko rozumian¹
pomoc spo³eczn¹, ³¹cznie ze œwiadczeniami ro-
dzinnymi. Nie dokona³ te¿, choæ pierwotnie by³o to
planowane, ograniczenia programu stypendial-
nego, co pozwoli w tej chwili na wyp³atê stypen-
diów w takiej samej kwocie w okresie od wrzeœnia
do grudnia, w jakiej te œrodki mia³y byæ wykorzy-
stane w pierwszym pó³roczu. Program stypendial-
ny obejmuje nie tylko sam¹ wyp³atê stypendiów,
ale tak¿e jeszcze inne dzia³ania. Po prostu zlikwi-
dowano rezerwê, do której nikt nie by³ przypisany
bezpoœrednio, nie przeprowadzaj¹c ograniczenia
wydatków w tych czêœciach, które wydawa³y siê
bardzo newralgiczne ze spo³ecznego punktu wi-
dzenia. Odbiorc¹ tych œrodków tak naprawdê jest
samorz¹d, bo zarówno œwiadczenia rodzinne, jak
i œwiadczenia z pomocy spo³ecznej to œwiadczenia
wyp³acane przez jednostki samorz¹dowe teryto-
rialnego, wojewoda w pewien sposób tylko je tam
przekazuje. W zwi¹zku z tym, ¿eby nie doprowa-
dziæ do sytuacji, ¿e w poszczególnych jednostkach
samorz¹du terytorialnego z ró¿nych powodów
tych œrodków zabraknie – a pañstwo doskonale
wiecie, ¿e czasami wystarczy upadek jednego za-
k³adu pracy, który dzia³a na terenie gminy, aby
pojawi³ siê tam powa¿ny problem – zrezygnowano
z rezerwy, pozostawiaj¹c te œrodki.

Je¿eli chodzi o 1% przekazywany organizacjom
pozarz¹dowym, to pan minister zadeklarowa³, ¿e
do koñca lipca te œrodki zostan¹ przekazane. Tu-
taj by³y jak gdyby dwa elementy. Przede wszyst-
kim organizacje pozarz¹dowe zwróci³y siê do
urzêdów skarbowych z wnioskiem, ¿eby jednak

przekazywaæ te œrodki ju¿ po weryfikacji tych
wszystkich deklaracji; przecie¿ to nie jest tylko
zmniejszenie, niektórzy podatnicy mogli równie¿
wprowadziæ zmiany. Poza tym organizacje poza-
rz¹dowe chcia³y mieæ wykaz osób, które przeka-
zuj¹ im te œrodki. W poprzednich latach by³y one
przekazywane bez wskazywania, od kogo s¹, tutaj
organizacje pozarz¹dowe chcia³y jednak mieæ ten
wykaz, a to te¿ w pewien sposób wyd³u¿y³o proce-
durê. Ale mam nadziejê, ¿e do 31 lipca te œrodki
zostan¹ przekazane.

Je¿eli chodzi o finansowanie Programu 2 Pol-
skiego Radia i TVP Kultura, to ten problem poja-
wi³ siê ju¿ w trakcie drugiego i trzeciego – zw³asz-
cza trzeciego – czytania ustawy w Sejmie. Tutaj
pojawia siê kwestia tego rodzaju, ¿e rz¹d zadekla-
rowa³, i¿ przeznaczy na ten cel œrodki w wysokoœci
5 milionów. Trwa jednak poszukiwanie sposobu,
dlatego ¿e istniej¹cy stan prawny dopuszcza tylko
takie finansowanie en bloc Telewizji Polonia przez
MSZ i chyba jakichœ programów edukacyjnych
przez ministerstwo edukacji. W tej chwili minister
kultury ustala zasady; nawet go wczoraj o to pyta-
³am. Wszystko jest przygotowywane, tak wiêc na
pewno z tych 13 milionów z³ do Programu 2 Pol-
skiego Radia i do TVP Kultura œrodki zostan¹…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Jest poprawka.)
Panie Senatorze, problem polega na tym, ¿e to

nie mo¿e pójœæ na zasadzie takiego samego finan-
sowania jak w przypadku Telewizji Polonia, to
musi byæ zamawianie konkretnych programów.
Nie jest tak, ¿e tu mo¿na daæ dotacjê podmiotow¹,
¿e po prostu dofinansuje siê to radio, trzeba za-
mawiaæ konkretne programy. I w³aœnie nad tym
minister kultury w tej chwili pracuje. Trzeba to
zrobiæ w takiej formie, ¿eby zarówno jedn¹, jak
i drug¹ jednostkê sfinansowaæ tak, aby nie by³o
zaburzeñ.

Je¿eli chodzi o plan B, to tutaj jest tego rodzaju
sytuacja, ¿e uchwa³a w sprawie programu wielo-
letniego by³a w kwietniu. W zwi¹zku z tym w ma-
cierzystej, pierwotnej ustawie bud¿etowej nie by-
³o wydzielonych œrodków na ten program. By³o je-
dnak powiedziane, ¿e je¿eli pojawi¹ siê p³atnoœci
w roku 2009, to wówczas zostan¹ one sfinanso-
wane z bud¿etu pañstwa, bo doœwiadczenie poka-
zuje, ¿e nigdy nie wykorzystuje siê wszystkich re-
zerw celowych. Jeœli pañstwo spojrz¹ w sprawo-
zdania z wykonania bud¿etu pañstwa, to zobacz¹,
¿e wiele rezerw, niektóre na bardzo znacz¹ce kwo-
ty, pozostaj¹ do dyspozycji. I tutaj rz¹d ma mo¿li-
woœæ zwrócenia siê do komisji finansów publicz-
nych o zmianê przeznaczenia takiej rezerwy
i skierowanie tych œrodków na realizacjê tego pla-
nu. Na rok 2009, na dzisiaj, mo¿na powiedzieæ, ¿e
minister zdrowia przewiduje, i¿ maksymalna
kwota, jaka mog³a by byæ na ten cel potrzebna, to
jest 55 milionów z³. Aczkolwiek dzisiaj jesteœmy
w sytuacji takiej, ¿e tylko w przypadku trzech
szpitali zosta³y podjête uchwa³y o przekszta³ceniu
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w spó³ki, w zwi¹zku z tym przeprowadzenie ca³ej
procedury i moment, w którym te p³atnoœci z bu-
d¿etu pañstwa mia³yby nast¹piæ, to kwestia jesz-
cze co najmniej trzech, czterech miesiêcy, a wyda-
je siê bardziej prawdopodobne, ¿e takie p³atnoœci
pojawi¹ siê na prze³omie grudnia i stycznia. W bu-
d¿ecie na rok 2010 ju¿ bêdzie zaplanowana rezer-
wa na ten cel.

Pan senator Kaleta pyta³ o „Rosomaka” i jego
ochronê. Nic mi nie wiadomo, ¿eby minister obro-
ny narodowej takie oszczêdnoœci czyni³, a bud¿et
ministra obrony narodowej nie jest w tej ustawie
ograniczany. Ale nie jestem w stanie odpowie-
dzieæ, czy dzia³ania Ministerstwa Obrony, zama-
wianie poszczególnych elementów, prowadz¹ do
takich zmian.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Minister.
Pan senator Wojciechowski. Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, Pani Minister,

ja mam takie dosyæ ogólne pytanie.
W jaki sposób te zmiany w bud¿ecie wp³yn¹ na

bud¿et roku nastêpnego? Nie chodzi mi o szczegó-
³y, tylko o to, czy czêœæ wydatków nie jest po pro-
stu odk³adana i przenoszona? Jeœli tak, to mniej
wiêcej jaki to jest zakres?

I druga sprawa, która ju¿ by³a czêœciowo poru-
szana: generalnie w jaki sposób te zmiany wp³yn¹
– bo byæ mo¿e w ogóle – na wykorzystanie œrodków
unijnych. Chodzi mi o to, ¿e mo¿e zaistnieæ sytua-
cja, i¿ podmiotom trudniej bêdzie aplikowaæ
o œrodki z uwagi na mniejszy poziom œrodków w³a-
snych, na przyk³ad gminom, jeœli zostan¹ do-
tkniête kryzysem. Czy w tym zakresie podejmuje
siê…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Gruszka. Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, na posiedzeniu Komisji Gospo-

darki Narodowej zada³em to pytanie i moje w¹tpli-
woœci nie zosta³y rozwiane. Mam nadziejê, ¿e
w trakcie debaty przedstawiciel rz¹du, minister
gospodarki, by je rozwia³. Moje w¹tpliwoœci doty-
cz¹ ograniczenia o 10% zakresu rezerw pañstwo-
wych oraz zapasów pañstwowych ropy naftowej
i gazu ziemnego. Czy pan minister gospodarki wy-
t³umaczy³ sytuacjê zagro¿enia, którego byliœmy
œwiadkami na pocz¹tku tego roku, kiedy dostawy

gazu by³y nieregularne? Czy te oszczêdnoœci nie
przyczyni¹ siê do tego, ¿e w pewnym momencie
kolejne takie zagro¿enie bêdzie nad nami wisia³o?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I pan senator Kaleta. Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, ja jeszcze chcia³bym na chwilê

wróciæ mo¿e nie tyle do bud¿etu Ministerstwa Ob-
rony Narodowej, co do zwi¹zanej z tym, omawia-
nej te¿ na tym posiedzeniu, ustawy o powsze-
chnym obowi¹zku obrony, w której zak³ada siê
wprowadzenie od stycznia 2010 r. w Polsce armii
zawodowej.

Moje pytanie: czy nie bêdzie przeszkód przy obe-
cnej sytuacji finansowej? Czy mog¹ siê pojawiæ ja-
kieœ problemy co do wejœcia tej ustawy w ¿ycie?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani Minister, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Odnoœnie do pytania pana senatora Wojcie-

chowskiego o wp³ywy na rok przysz³y. Oczywiœcie,
Panie Senatorze, mo¿e byæ taka sytuacja, i ona siê
pojawia, ¿e niektóre programy, jakie mia³y byæ re-
alizowane w roku 2009, bêd¹ realizowane w ro-
ku 2010, a nawet póŸniej. To ewidentnie widaæ
w przypadku programu modernizacji s³u¿b pod-
leg³ych ministrowi spraw wewnêtrznych, czyli
modernizac j i Po l ic j i , Stra¿y Graniczne j
i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, dlatego ¿e ten pro-
gram jest wyd³u¿ony o kolejne dwa lata, na
rok 2010 i 2011. I w roku 2010, o ile dobrze pa-
miêtam, przewidywana jest na finansowanie tego
programu kwota nieca³ych 500 milionów z³, chy-
ba 460 albo 490 milionów, tego ju¿ dok³adnie nie
powiem, a kolejne 100 milionów z³ – w roku 2011.

Na pewno z powodu tej nowelizacji nie powinny
siê pojawiæ zobowi¹zania, które bêd¹ zobowi¹za-
niami wymagalnymi. Po to uprzedzano i uzga-
dniano z poszczególnymi ministrami zakres mo¿-
liwych oszczêdnoœci, ¿eby tych œrodków wczeœ-
niej nie anga¿owaæ i ¿eby nie by³o sytuacji takiej,
¿e przychodzi 31 grudnia i mamy faktury do za-
p³acenia. My dopuszczamy, ¿e nast¹pi przesuniê-
cie p³atnoœci, to znaczy, jakieœ zadanie jest reali-
zowane, ale termin p³atnoœci wynikaj¹cy z umowy
jest ju¿ w roku nastêpnym, i to jest normalne
dzia³anie, takie, jakie siê prowadzi w jednostkach.
Przecie¿ nie jest tak, ¿e ¿ycie koñczy siê 31 gru-
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dnia. S¹ zawarte umowy, s¹ p³atnoœci, i kwota zo-
bowi¹zañ niewymagalnych, jak pañstwo zobaczy-
cie w sprawozdawczoœci bud¿etowej, zawsze siêga
kilku miliardów z³.

Je¿eli chodzi o wykorzystanie œrodków unij-
nych, to tutaj œrodki na wspó³finansowanie, jakie
s¹ zaplanowane w bud¿ecie, oczywiœcie podlega³y
ochronie i ¿adnych ograniczeñ w tych wydatkach
nie by³o. Jeœli zaœ chodzi o to, jak obecna sytuacja
wp³ynie na mo¿liwoœci finansowe gmin czy innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, to myœlê, ¿e
jeszcze w roku 2009 nie bêdzie to mia³o takiego du-
¿ego znaczenia, dlatego ¿e te projekty regionalne,
a to g³ównie z tych projektów korzystaj¹ jednostki
samorz¹du terytorialnego, nie s¹ jeszcze na takim
etapie, ¿eby nastêpowa³y p³atnoœci. Tam jest w tej
chwili wybór projektów czy og³aszanie konkursów
i nie ma takiej sytuacji, ¿e trzeba te œrodki wy³o¿yæ.
W wielu przypadkach równie¿ z tej rezerwy ósmej,
czyli przewidzianej na finansowanie programów
unijnych, s¹ do samorz¹du kierowane œrodki z bu-
d¿etu pañstwa na wspó³finansowanie. Ale to doty-
czy konkretnych projektów, dlatego ¿e generalnie
w regionalnych programach operacyjnych s¹ po-
dane wielkoœci, jaka mo¿e byæ skala dofinansowa-
nia okreœlonych projektów z bud¿etu pañstwa. Ja
tu nie jestem w stanie podaæ szczegó³ów, niemniej
to ju¿ program europejski okreœla, jaki mo¿e byæ
stopieñ wspó³finansowania w ramach tych œrod-
ków krajowych, pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa,
i œrodków, które musz¹ pochodziæ z bud¿etu w³as-
nego beneficjenta.

Pan senator Gruszka pyta³ o ograniczenie o 10%
dotacji do Agencji Rezerw Materia³owych. Agencja
Rezerw Materia³owych przedtem dosta³a 60 milio-
nów z rezerwy na realizacjê nowego zadania i uwa-
¿ano tam, ¿e czêœæ tego zadania pokryje siê z w³as-
nych œrodków, ale zdaje siê, ¿e nie ma takiej po-
trzeby. Zdaniem ministra gospodarki to ogranicze-
nie nie powoduje ¿adnych zagro¿eñ dla Polski.

Pan senator Kaleta pyta³ o armiê zawodow¹.
Minister obrony narodowej nie przewiduje ¿a-
dnych k³opotów zwi¹zanych z tym zagadnieniem,
jak mówiê, je¿eli chodzi o œrodki bud¿etowe. Tak
¿e na pewno tu nie ma zmian w tym bud¿ecie, jak
dot¹d, a na pewno nawet gdyby coœ siê dzia³o, to
œrodki na wprowadzenie uzawodowienia s¹ abso-
lutnym priorytetem dla ministra obrony narodo-
wej, tak ¿e nie wydaje siê, aby tu mog³y nast¹piæ
jakieœ niepowodzenia.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani Minister, dziêkujê.
Koñczê pytania.
Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
I otwieram dyskusjê, prosz¹c wszystkich pañ-

stwa senatorów, ¿eby dotyczy³a ona omawianego

przez nas obecnie punktu porz¹dku obrad, a nie
wszystkich dodatkowych kwestii, bo wtedy mog-
³aby rzeczywiœcie niepotrzebnie siê przed³u¿aæ.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Proszê tylko przy-
pomnieæ, ¿e mo¿na te¿ z³o¿yæ przemówienie do
protoko³u.)

A tak, oczywiœcie, mo¿na tak zrobiæ wzorem pa-
na senatora Bisztygi, który co drugi punkt sk³ada
przemówienie do protoko³u, zawsze jest te¿ taka
mo¿liwoœæ.

To powiedziawszy, zapraszam pana senatora
Stanis³awa Zaj¹ca jako pierwszego dyskutanta.

Proszê bardzo.
(G³osy z sali: Do protoko³u.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Nie sposób, odnosz¹c siê do tej dyskusji nad

nowelizacj¹ bud¿etu, nie zauwa¿yæ pewnego is-
totnego mankamentu, jakim jest nieobecnoœæ na
sali podczas tej dyskusji, tej wa¿nej dyskusji do-
tycz¹cej ustawy reguluj¹cej finanse, ministra Ro-
stowskiego. Mo¿e jest jeden pozytyw nieobecno-
œci pana ministra: taki, ¿e ta rozmowa o tych w¹t-
pliwoœciach, które przedstawiamy, jest spokoj-
niejsza, bardziej merytoryczna. I to jest chyba ten
element, który wszyscy zauwa¿amy w dzisiejszej
debacie. Niemniej jednak wtedy, gdy rozmawiamy
o sprawach finansów publicznych pañstwa,
chcielibyœmy widzieæ na sali – nie kwestionujê
kompetencji pañstwa ministrów, którzy tu wystê-
puj¹ – osobê, która reprezentuje rz¹d, która
przedstawia bud¿et, która broni tego bud¿etu,
która równie¿ ma szansê dziêki swojej obecnoœci
i uczestnictwu w tej dyskusji odnieœæ siê do tego,
co wczeœniej przedstawia³a Wysokiej Izbie,
a przedstawia³a te wa¿ne wypowiedzi, i to jest is-
totne, niespe³na pó³ roku temu. I chocia¿ nie ma
na tej sali pana ministra Rostowskiego, to jednak
duch jego i jego wypowiedzi kr¹¿y tutaj, poniewa¿
to wyst¹pienie, które mia³o miejsce 17 grudnia
2008 r. pozostaje w pamiêci wielu z nas. Dlatego
te¿ warto, Szanowni Pañstwo, oceniaj¹c dzisiej-
sz¹ propozycjê czy przyjêt¹ ustawê, odnieœæ siê do
tych wypowiedzi, które wówczas pada³y na tej sali
i które by³y kierowane do nas, pañ i panów sena-
torów.

Pan minister w swoich historycznych odniesie-
niach wróci³ wówczas do 1768 r., kiedy w Polsce
starano siê uporz¹dkowaæ finanse publiczne. Do-
konuj¹c oceny przedstawionej wówczas ustawy
bud¿etowej, wskazywa³ na uwarunkowania od-
leg³ego okresu naszej historii i ubolewa³, ¿e przy-
jêtego wówczas bud¿etu nie zrealizowano z uwagi
na to, ¿e krótkowzroczne myœlenie polityczne
przewa¿a³o nad dyskursem o strategicznych po-
trzebach narodu i pañstwa. To bardzo wa¿ne zda-
nie. Ale szkoda, ¿e wnioski, które p³ynê³yby z tego
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zdania, nie zosta³y wyci¹gniête przez rz¹d pana
premiera Donalda Tuska, bo niespe³na pó³ roku
temu nie przyjêto odpowiedzialnego, prorozwojo-
wego i realistycznego w swoich za³o¿eniach bu-
d¿etu, który mia³by szanse na wykonanie, da-
wa³by pewnoœæ, ¿e oto mówimy o wa¿nej ustawie
czy najwa¿niejszej ustawie, je¿eli chodzi o sprawy
funkcjonowania naszej gospodarki. Mówiê to dla-
tego, ¿e wówczas pan minister na tej sali stwier-
dza³ miêdzy innymi, ¿e ustawa bud¿etowa to naj-
wa¿niejszy dokument dotycz¹cy finansów pañ-
stwa, który wp³ywa bezpoœrednio na ca³¹ gospo-
darkê, kszta³tuje zachowania oraz oczekiwania
nie tylko obywateli, ale tak¿e wszystkich przed-
siêbiorstw dzia³aj¹cych na terenie naszego kraju
i jest narzêdziem na tyle potê¿nym – zwracam
uwagê na te wyrazy: na tyle potê¿nym – by okreœ-
liæ schemat myœlenia milionów osób, od których
cz¹stkowych decyzji zale¿y dobrobyt wspólnoty,
jak¹ jest pañstwo.

I oto, proszê pañstwa, wystarczy³o, ¿e od tych
wa¿nych deklaracji pana ministra minê³o kilka
miesiêcy, aby okaza³o siê, jak dramatycznie zo-
sta³y one zweryfikowane. Dlaczego mówiê: dra-
matycznie? Bo gdy dochodzimy do sytuacji, ¿e po-
dejmujemy decyzjê o nowelizacji ustawy bud¿eto-
wej, to jest to decyzja dramatyczna. Jest to decyz-
ja dramatyczna, któr¹ mo¿na by³o przewidzieæ
wówczas, kiedy pracowaliœmy nad bud¿etem,
zw³aszcza ¿e Prawo i Sprawiedliwoœæ ju¿ w czasie
pierwszego czytania ustawy bud¿etowej wskazy-
wa³o na nierealnoœæ wskaŸników makroekonomi-
cznych przyjêtych przez rz¹d Donalda Tuska, do-
tycz¹cych planowanego wzrostu gospodarczego
i poziomu planowanego deficytu bud¿etowego.
W merytorycznej dyskusji – bo mówiliœmy bardzo
spokojnie, wiele proponowaliœmy – wskazywaliœ-
my, ¿e przecie¿ nadchodz¹ zjawiska kryzysowe, ¿e
mog¹ one do nas dotrzeæ, przekonywaliœmy, ¿e je-
dnym z priorytetów powinno byæ podtrzymanie
wzrostu gospodarczego, a nie redukowanie na si³ê
deficytu i realizowanie wy³¹cznie piarowskiego
pomys³u jak najszybszego wejœcia do strefy euro.
Dzisiaj s³yszeliœmy, Szanowni Pañstwo, ile te de-
klaracje o wejœciu do strefy euro w 2011, 2012 r.
s¹ warte, ile maj¹ wartoœci, je¿eli chodzi o ich pe-
wnoœæ i trafnoœæ. Ale wówczas mówi³o siê: tak,
wchodzimy do strefy euro, RM2 jest przecie¿ na
wyci¹gniêcie rêki, a wiêc to jest ten moment, to
jest ta szansa na to, ¿eby przyj¹æ trafne rozwi¹za-
nia, je¿eli chodzi o bud¿et.

Wskazywaliœmy, ¿e za³o¿enia do bud¿etu ju¿
w czasie pierwszego czytania nale¿y urealniæ.
Przyjête przez ministra finansów, wprawdzie sko-
rygowane, ale pamiêtamy jak póŸno, nierealne za-
³o¿enia makroekonomiczne pozwala³y nam z du¿¹
doz¹ pewnoœci ju¿ wówczas wyra¿aæ pogl¹d, ¿e
ustawê w proponowanym kszta³cie trzeba bêdzie

wkrótce zmieniaæ. Zwracaliœmy uwagê na uwa-
runkowania ekonomiczne i pojawiaj¹ce siê wy-
raŸne oznaki kryzysu, bior¹c pod uwagê to, ¿e to
przecie¿ rz¹d, to przecie¿ minister finansów s¹ od-
powiedzialni za kszta³t finansów publicznych.

Widz¹c dzisiaj, ¿e prezentowana wówczas przez
pana ministra argumentacja uzasadniaj¹ca osta-
teczny kszta³t ustawy bud¿etowej prys³a jak bañ-
ka mydlana, warto zapytaæ, tu, przed Wysok¹ Iz-
b¹, ile wówczas by³y, a raczej s¹ dzisiaj warte wy-
powiadane przez pana ministra s³owa: „my pla-
nujemy bud¿et na rok, a nie na kwarta³, dlatego,
pomimo naszych przewidywañ co do przysz³ych
prognoz innych oœrodków, utrzymujemy progno-
zê wzrostu na poziomie 3,7%”. „My planujemy bu-
d¿et na rok, nie na kwarta³”, a wiêc jesteœmy pew-
ni, mamy jakieœ sygna³y i informacje mówi¹ce
o tym, ¿e te rozstrzygniêcia, które s¹ przez nas
proponowane, s¹ tymi najw³aœciwszymi.

I dlatego trudno siê dziwiæ, Szanowni Pañstwo,
Panie i Panowie Senatorowie, ¿e dzisiaj po tych
wypowiedziach pana ministra, który nas zape-
wnia³ o realnoœci, o bud¿ecie na rok, a nie na
kwarta³, tak ostro¿nie oceniamy proponowane
przez rz¹d zapisy nowelizowanej ustawy, zw³asz-
cza ¿e w tej ustawie czytamy, ¿e skutki ogólno-
œwiatowego kryzysu wymuszaj¹ zmianê bud¿etu.
A przecie¿ wczeœniej s³yszeliœmy: nie ma kryzysu,
jesteœmy oaz¹ szczêœliwoœci, to nas nie dotknie.

To nie s¹, proszê pañstwa, wypowiedzi tylko
i wy³¹cznie na u¿ytek wywo³ania jakiegoœ efektu,
bo nie o to przecie¿ chodzi. Ale pan premier Tusk
mówi³: „sytuacja w Polsce nie wymaga ¿adnych
nadzwyczajnych dzia³añ”, „Polska jest odporna
w du¿ym stopniu na krytyczne zjawiska, które ob-
serwuje siê w Stanach Zjednoczonych i du¿ej czê-
œci Unii Europejskiej”, Polski to nie dotyczy. Dla-
tego, skoro takie wypowiedzi pada³y, dzisiaj siê
zastanawiamy, czy aby ta proponowana noweli-
zacja i zawarte w niej rozwi¹zania s¹ takimi, jakie
powinny byæ wprowadzone. Bo trzeba przyznaæ,
¿e ten bud¿et jest nierealny i musi byæ zmieniony.

Ja chcê zwróciæ uwagê na pewien element, któ-
ry dzisiaj przebija³ w tej dyskusji. Otó¿, Szanowni
Pañstwo, przyjmujemy bud¿et w grudniu, nie
wiem, pewnie przed koñcem roku zostaje on pod-
pisany przez pana prezydenta, a zaledwie czter-
naœcie dni czy trzy tygodnie potem poszukujemy
rezerw, musimy oszczêdzaæ. A wiêc zapytajmy ot-
warcie: czy wówczas pan minister wiedzia³, ¿e ten
bud¿et jest nierealny? Czy œwiadomie podj¹³ de-
cyzjê o przyjêciu bud¿etu, który z za³o¿enia,
w chwili przyjêcia, w chwili uchwalenia by³ nie do
wykonania, nie do zrealizowania? A je¿eli tak, to
dlaczego? Czemu s³u¿y³ ten zabieg? Do czego to
by³o potrzebne? Wówczas zaczêto poszukiwaæ o-
szczêdnoœci i dokonywano blokady niebagatel-
nych œrodków finansowych, bo 19,7 miliarda z³,
dwa tygodnie po przyjêciu bud¿etu, a dzisiaj ma-
my przyj¹æ jako wiarygodn¹ czy przekonuj¹c¹ wy-
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powiedŸ, ¿e dopiero póŸniej nast¹pi³y zjawiska,
które zmuszaj¹ nas do nowelizacji bud¿etu? Czy
nie warto wreszcie powiedzieæ: tak, przyjmowaliœ-
my œwiadomie – chcielibyœmy us³yszeæ z jakich
wzglêdów – w³aœnie taki, a nie inny bud¿et?

Szanowni Pañstwo, w czasie uchwalania bu-
d¿etu pan minister mówi³ o priorytetach. Zaliczy³
do nich wzrost nak³adów na naukê, infrastruktu-
rê drogow¹. Omawiana ustawa idzie w zupe³nie
odmiennym kierunku.

Widzê k¹tem oka pana marsza³ka i wiem, ¿e czas
biegnie nieub³aganie, ale chcia³bym zwróciæ…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ju¿ nawet
przebieg³.)

Ale chcia³bym zwróciæ jeszcze uwagê na kwe-
stiê dotycz¹c¹ chocia¿by realizacji programu bu-
dowy dróg. Pierwotnie zak³adano, ¿e bêd¹ na to
œrodki w kwocie prawie 32 miliardów z³. A co siê
okaza³o? Dzisiaj jest na to w rzeczywistoœci
7,8 miliarda z³, pañstwowy Krajowy Fundusz
Drogowy ma 9,7 miliarda z³. I gdzie mamy poszu-
kiwaæ reszty œrodków? No trudno spokojnie pa-
trzeæ na to, co siê dzieje z finansowaniem budowy
dróg w sytuacji, kiedy to jest jeden z naszych prio-
rytetów. Oczywiœcie, mo¿na mówiæ, ¿e wszystkie-
mu winna jest opozycja, ¿e nie wykorzystano kon-
iunktury w latach wczeœniejszych. Ta melodia
jest nam znana, my to ju¿ s³yszeliœmy, ju¿ siê do
tego przyzwyczailiœmy. Ale deklarowana w exposé
pana premiera wizja przemian, no, jakoœ daleka
jest od tej dzisiejszej rzeczywistoœci.

I jeszcze dos³ownie koñcowe zdania. Otó¿ przed
momentem us³yszeliœmy obszerny fragment wy-
st¹pienia pani minister dotycz¹cy „Rezerwy soli-
darnoœci spo³ecznej”. Ale, Szanowni Pañstwo, kto
wyszed³ z takim pomys³em? Otó¿ pan minister
Rostowski powiedzia³: w przypadku zjawisk kry-
zysowych solidarnoœæ spo³eczna musi byæ brana
pod uwagê. Przede wszystkim chodzi o ochronê
najbardziej zagro¿onych. Na potrzeby wa¿nych
wydatków spo³ecznych powstanie „Rezerwa soli-
darnoœci spo³ecznej”. Pan minister Rostowski to
mówi³. A dzisiaj s³yszymy: w zasadzie to ta rezer-
wa jest niepotrzebna. £atwiej bêdzie wykorzystaæ
œrodki finansowe, je¿eli one bêd¹ bezpoœrednio
u wojewodów. To co, pan minister myli³ siê wów-
czas albo proponowa³ instrument, który jest in-
strumentem nieu¿ytecznym, niepotrzebnym,
wrêcz zbêdnym? To s¹ elementy, które nie mog¹
pozostaæ niezauwa¿one.

A to zmniejszenie o prawie 51 milionów z³ œrod-
ków na poakcesyjny program wsparcia obszarów
wiejskich? W tej chwili daje siê 21 milionów z³
z ma³ym kawa³kiem, z czego korzysta piêæset
gmin w Polsce.

Je¿eli spojrzymy na kwestie dotycz¹ce ochrony
zdrowia, to my przecie¿ to samo mówiliœmy, ¿e na-
le¿y uszczelniæ system. A tu – ani uszczelnienia

systemu, ani wzrostu nak³adów. A jak wygl¹da
sytuacja w s³u¿bie zdrowia, to wszyscy doskonale
wiemy.

Szanowni Pañstwo, chcê jeszcze zwróciæ uwagê
– to ju¿ naprawdê ostatnie zdanie, Panie Mar-
sza³ku, wiêcej nie bêdê nadu¿ywa³ pañskiej cier-
pliwoœci, chocia¿ jest wiele wa¿nych spraw, o któ-
rych chcia³bym powiedzieæ – na wypowiedŸ prze-
wodnicz¹cego Klubu Parlamentarnego Platformy
Obywatelskiej. WypowiedŸ ta mia³a miejsca
w czasie, gdy w Sejmie odbywa³o siê drugie czyta-
nie tej zmiany ustawy bud¿etowej. Otó¿ chodzi³o
o kwestiê œrodków, które zosta³y przekazane czy
te¿ znalezione jako oszczêdnoœci w bud¿etach wo-
jewodów. Pan Zbigniew Chlebowski mówi³ tak:
wiêkszoœæ propozycji, które kwestionuje opozy-
cja, to oszczêdnoœci proponowane przez wojewo-
dów. To wojewodowie wskazali wydatki, które
w tym roku nie bêd¹ realizowane. S¹ to œrodki,
które pochodz¹ z rezerwy na œwiadczenia alimen-
tacyjne czy na inne œwiadczenia pomocy spo³ecz-
nej. To nie rz¹d, to nie minister finansów zmusza³
wojewodów do przedstawienia katalogu wydat-
ków, które redukuj¹. A wojewoda to jest kto? To
jest przedstawiciel opozycji, Szanowni Pañstwo
Senatorowie, przedstawiciel Prawa i Sprawiedli-
woœci? Czy te¿ to jest przedstawiciel rz¹du w tere-
nie, wykonuj¹cy okreœlone zadania? A wiêc taka
argumentacja sprawia, ¿e rzeczywiœcie trudno
nam dzisiaj uznaæ te rozwi¹zania, które znalaz³y
siê w nowelizowanej ustawie, za rozwi¹zania do
zaakceptowania i dlatego te¿ pojawia siê z naszej
strony, tak jak i poprzednio, ogromna wola
wspó³pracy przy nowelizowanym bud¿ecie po-
przez poprawki, które moi koledzy przedstawi¹
w toku dalszej debaty. Te poprawki warunkuj¹ to,
¿e bêdziemy mogli pozytywnie przyj¹æ nowelizo-
wan¹ ustaw¹. W przeciwnym razie takie stano-
wisko nie jest mo¿liwe.

Na koniec chcê stwierdziæ, widz¹c brak pozyty-
wnych dzia³añ w dotychczasowej polityce rz¹du,
w rozwi¹zywaniu najwa¿niejszych dla pañstwa
spraw, ¿e nale¿y wyraziæ obawê, czy aby ta noweli-
zacja nie jest ostatni¹ w obecnym roku bud¿eto-
wym. Takie obawy zg³aszali równie¿ panowie se-
natorowie z Platformy Obywatelskiej. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, to by³o przemówienie przewo-

dnicz¹cego klubu opozycji. Limit czasowy zosta³
przekroczony o piêæ minut, wiêc drugi raz w tej
debacie do takiego wyst¹pienia nie dopuszczê, po
prostu bêdê przerywa³ dok³adnie po dziesiêciu
minutach.

(Rozmowy na sali)
O godzinie 15 minut 50 rozpoczê³o siê przemó-

wienie.
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I teraz pan senator Ortyl.
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Drugiego ju¿ nie bê-

dzie.)
Dziêkujê, Panie Senatorze. Rozumiem, ¿e to

by³o wyst¹pienie wstêpne…
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Ju¿ z tej drugiej piê-

ciominutówki nie skorzystam.)
Tak, wiem. Ale teraz prosi³bym bardzo o zdecy-

dowane przestrzeganie dyscypliny bud¿etowo-
-czasowej i oczywiœcie tak¿e merytorycznej,
o czym wspomina³em wczeœniej.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Oczywiœcie przypominam sobie, podobnie jak

mój kolega, pan senator Stanis³aw Zaj¹c, wy-
st¹pienie ministra Rostowskiego w czasie naszej
ostatniej debaty bud¿etowej, no i te stwierdzenia,
¿e bud¿et jest dobry, zrównowa¿ony, optymalny.
Przypominam te¿ sobie atak na opozycjê, obar-
czenie jej win¹ za ewentualne trudnoœci. By³y te¿
takie, myœlê, trochê do przodu, ¿e tak powiem, po-
lityczne akcenty. I wtedy nasunê³a mi siê jedna
refleksja – co zreszt¹ potem siê potwierdzi³o w roz-
mowach z kolegami, którzy maj¹ d³u¿szy sta¿ se-
nacki ni¿ ja – ¿e po prostu tak politycznego wy-
st¹pienia ministra finansów w Senacie do tej pory
nie by³o. No, mamy akurat jubileusz, dwudziesto-
lecie reaktywowania, odnowienia Senatu, tak ¿e
o tak¹ refleksjê mo¿na siê tutaj, myœlê, pokusiæ
i j¹ przytoczyæ.

Jaka jest ta nowelizacja bud¿etu? Ja próbowa-
³em w swoich pytaniach dociec, gdzie s¹ prioryte-
ty, jaki by³ klucz do szukania tych oszczêdnoœci.
Ale poza informacj¹, ¿e ka¿dy mia³ poszukiwaæ
oko³o 10% oszczêdnoœci, niewiele us³ysza³em i nie
doszuka³em siê tutaj jakiejœ logiki. Mo¿na siê wiêc
tylko domyœlaæ, ¿e mog³o siê zdarzyæ na przyk³ad
tak, ¿e gdyby ktoœ wszed³ w dziedzinê naszego sze-
roko rozumianego bezpieczeñstwa i znalaz³ tam
15% oszczêdnoœci, to wywo³a³oby to ogólnie rzecz
bior¹c bardzo pozytywn¹ reakcjê Ministerstwa Fi-
nansów, a w œlad za nim i rz¹du, bo to rz¹d przed-
k³ada tê nowelizacjê bud¿etu. Zastanówmy siê
wiêc, czy bezpieczeñstwo naszego pañstwa by³o
brane pod uwagê przy tych decyzjach co do ciêæ
bud¿etowych, które nam dzisiaj przed³o¿ono do
zatwierdzenia. Mam tu na myœli bezpieczeñstwo
pañstwa, spo³eczeñstwa bardzo szeroko oczywi-
œcie rozumiane. Bo je¿eli popatrzymy na to ciêcie
bud¿etowe, które dotknê³o zbiornika Œwinna Po-
rêba, to nale¿y zastanowiæ siê, czy to jest dzia³anie
na rzecz bezpieczeñstwa, czy czegoœ wprost prze-
ciwnego. Oczywiœcie nie jest to dzia³anie na rzecz
bezpieczeñstwa, bo wszyscy pamiêtamy ostatnie

wydarzenia i zagro¿enie przeciwpowodziowe. Ale
czy to jest kwestia tylko zagro¿enia przeciwpowo-
dziowego? Oczywiœcie, ¿e nie, bo wielkoœæ zapa-
sów wody, sprawa retencji to te¿ jest problem go-
spodarczy, który dotyka nas wszystkich, nie tylko
tych z sektora rekreacji i turystyki, bo to wszystko
sk³ada siê na to, co siê nazywa gospodark¹. Taki
sam przypadek mieliœmy kilka miesiêcy temu,
wtedy te¿ lekk¹ rêk¹ skreœlono zbiornik K¹ty Ny-
sowe. PowódŸ to zaniedbanie obna¿y³a, pokaza³a,
¿e to by³a z³a decyzja. I byæ mo¿e o tych zapasach
wody dzisiaj te¿ siê nie myœli, bo pada deszcz,
mo¿na powiedzieæ, ¿e mamy wrêcz nadmiar opa-
dów. Ale to chyba nie o to chodzi, bo takie pode-
jœcie i takie niestrategiczne, nieprzysz³oœciowe,
nieperspektywiczne zachowanie czy myœlenie
rz¹du nie jest najlepszym sposobem myœlenia
o przysz³oœci.

Dalej, skreœlamy 42 miliony z³ na konserwacjê
urz¹dzeñ melioracyjnych. To te¿ ryzykowna gra.
To, co sta³o siê z powodu tych skreœleñ albo przez
ograniczenie inwestowania w te zbiorniki, i trzeba
to jasno powiedzieæ, nie dotyczy wy³¹cznie miesz-
kañców okolic ¯ywca, Bielska, Podkarpacia czy
Jas³a, tylko to jest sprawa, która dotyczy ca³ego
spo³eczeñstwa. Tak siê tylko wydaje, ¿e to s¹ pro-
blemy tych, którzy zamieszkuj¹ wokó³ tych zbior-
ników, a tak naprawdê to jest sprawa troszeczkê
szersza.

Popatrzmy na kwestie zwi¹zane z bezpieczeñ-
stwem energetycznym. Wszyscy zgodnie mówimy
o gazoporcie, o alternatywnych Ÿród³ach zaopa-
trzenia w gaz, ale gdy popatrzymy na ograniczenia
dotycz¹ce budowy falochronu, który ten gazoport
ma chroniæ przed skutkami ruchów fal morskich,
to jest ju¿ troszeczkê inaczej. Likwidujemy stocz-
nie, nie ma wp³ywu œrodków, wiêc nie ma i pozyty-
wnego zachowania w¹tpliwego zreszt¹ inwestora,
nie ma zatem mo¿liwoœci budowania statków do
transportu gazu. Ograniczono œrodki na rezerwy
materia³owe, w tym tak¿e na sk³adowanie gazu,
jak równie¿ œrodki na poszukiwania geologiczne.
Có¿, Gdyni i COP tak siê nie budowa³o! Odpowied-
nio nale¿a³oby podejœæ do tej strategicznej inwe-
stycji, któr¹ jest gazoport i uzyskiwanie gazu
skroplonego. A tu do tego jeszcze dochodz¹ te ju¿
niemal historyczne komplikacje zwi¹zane z pre-
zentem w postaci siedziby dla ambasady Kataru.

Teraz popatrzmy dla przyk³adu na Policjê i na
wojsko. Ten obszar tak¿e jest dotkniêty ciêciami.
Ograniczenie liczby etatów o trzy tysi¹ce to jest
oczywiœcie pewien symbol, ale jest te¿ likwidacja
etatów, które obs³ugiwane by³y przez s³u¿bê woj-
skow¹, a to kolejne trzy i pó³ tysi¹ca, tak wiêc ³¹cz-
nie jest to redukcja szeœciu i pó³ tysi¹ca etatów
w tym roku. Mamy wstrzymanie programu mo-
dernizacji s³u¿b mundurowych. Pamiêtajmy te¿
o tym, ¿e uzawodowienie armii zosta³o w tej chwili
wstrzymane. Brakuje te¿ œrodków na wyp³atê do-
datków w poszczególnych jednostkach… nie, nie
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w poszczególnych, tylko w³aœciwie we wszystkich,
a tylko w niektórych s¹ protesty i domaganie siê
tych dodatków. Ale przecie¿ nie mo¿na mówiæ, ¿e
w czasach kryzysu powinniœmy oszczêdzaæ na
szeroko rozumianym bezpieczeñstwie. Sytuacja
jest taka, ¿e przestêpczoœæ w czasach kryzysu nie
podlega samoograniczeniu, mo¿na nawet œmia³o
powiedzieæ, ¿e przypadki przestêpstw w czasach
kryzysowych siê po prostu nasilaj¹, ich liczba siê
zwiêksza.

Na podstawie lektury dotycz¹cej ciêæ mo¿na
tak¿e wskazaæ miejsca, gdzie te ciêcia… One do-
tknê³y informatyzacji, zakupu sprzêtu kompute-
rowego, dop³aty do promocji eksportu, funduszy
skierowanych na pozyskiwanie inwestycji czy
edukacji. A to s¹ sprawy, które s¹ inwestycj¹
w przysz³oœæ. Pamiêtajmy o tym, ¿e o to, co jest
noœnikiem postêpu, powinniœmy dbaæ szczegól-
nie. No a tu mamy takie sytuacje…

Do tego na pewno nale¿y do³o¿yæ pewn¹ cieka-
wostkê, ¿e tak powiem, w wykonaniu ministra
sportu. Wprawdzie minister Rostowski za to bez-
poœrednio nie odpowiada, ale jakiœ nadzór nad
tym powinien mieæ. Bo z jednej strony mamy
w ministerstwie sportu ciêcia w obszarze sportu,
turystyki czy rekreacji, ale z drugiej strony mamy
do czynienia z nadmiernymi nagrodami, premia-
mi, które otrzymuj¹ kieruj¹cy instytucjami podle-
gaj¹cymi ministrowi sportu. Minister wprawdzie
wzywa, ¿eby te nagrody oddano, ale jak bêdzie, to
zobaczymy. W ka¿dym razie oprócz tego ciêcia
w innych dziedzinach s¹.

Wiele tutaj mówiono o tym, ¿e nie zg³aszano po-
prawek czy ¿e nie by³o krytyki tej nowelizacji na
posiedzeniach komisji, a to nie jest do koñca pra-
wda. Je¿eli chodzi o krytykê, to i w pytaniach,
i w pewnych wyra¿anych w¹tpliwoœciach ona siê
pojawia³a. Myœlê, ¿e dzisiejsze wyst¹pienia po-
winny byæ wys³uchane przez pana ministra Ko-
teckiego, chocia¿ s¹ adresowane tak¿e do mini-
stra Rostowskiego, no ale pana ministra nie ma…

Myœlê te¿, ¿e gdy senatorowie s³ysz¹ z ust po-
wa¿nych i prominentnych przedstawicieli Platfor-
my lub osób z Platform¹ bardzo œciœle zwi¹za-
nych, ¿e w Senacie nie bêdzie do nowelizacji bu-
d¿etu ¿adnych poprawek i ¿e Senat przyjmie to
bez poprawek, to… No, w tej sytuacji ktoœ móg³by
siê jeszcze dalej posun¹æ i powiedzieæ, ¿e nie bê-
dzie nawet dyskusji albo zadawania pytañ. To, co
pan senator Kleina jako senator sprawozdawca
powiedzia³, czyli ¿e jest otwartoœæ na poprawki, to
pewne novum, chocia¿ po wczeœniejszych dekla-
racjach trudno uwierzyæ, ¿e jakiekolwiek popraw-
ki przejd¹. Niemniej jednak, jak powiedzia³ pan
przewodnicz¹cy Zaj¹c, poprawki bêdziemy sk³a-
daæ. To jest warunek poparcia tej nowelizacji bu-
d¿etu. Bo skoro ten bud¿et narusza szeroko rozu-
miane bezpieczeñstwo obywateli, bezpieczeñstwo

naszego spo³eczeñstwa i ingeruje w przysz³¹ no-
woczesn¹ gospodarkê, to nie mo¿na tak do koñca
ufaæ tym zmianom, tym zmniejszeniom bud¿etu,
nale¿y siê nad tym bardzo powa¿nie zastanowiæ.
Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Czes³aw Ryszka: Dok³adnie dziesiêæ

minut.)
Dok³adnie dziesiêæ minut, tak jest.
Pan senator Dajczak. Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja, tak jak moi koledzy poprzednicy, myœlê, ¿e

nie sposób rozmawiaæ dzisiaj o nowelizacji bud¿e-
tu, nie cofaj¹c siê w czasie do grudnia, kiedy to
w tej Wysokiej Izbie rozmawialiœmy o projekcie
bud¿etu na rok 2009. I trudno nie przypomnieæ
sobie wyst¹pienia pana ministra Rostowskiego,
wyst¹pienia z jednej strony nacechowanego wiel-
k¹ pewnoœci¹ siebie, przedstawianiem za³o¿eñ
z wielk¹ pewnoœci¹, zapewnianiem, ¿e te za³o¿e-
nia zdecydowanie zostan¹ zrealizowane i ¿e gwa-
rantuj¹ one rozwój naszego pañstwa, a z drugiej
strony charakteryzuj¹cego siê takim jêzykiem
rozmowy z opozycj¹, ¿e… A przecie¿ opozycja ma
prawo przedstawiaæ i przedstawia³a – w trosce
o dobry bud¿et, o losy naszego pañstwa – swoje
uwagi, swoje w¹tpliwoœci i propozycje poprawek.
Niestety, ze strony ministra nie by³ to jêzyk roz-
mowy z opozycj¹. By³ to jêzyk, trzeba to powie-
dzieæ ze smutkiem, arogancji. Jak ktoœ tu wspo-
mnia³, pod tym wzglêdem by³o to wyj¹tkowe wy-
st¹pienie ministra finansów w Wysokiej Izbie.
Trzeba równie¿ przypomnieæ, ¿e by³ to czas, kiedy
o za³o¿eniach bud¿etu tak optymistycznie mówi³
tylko pan minister finansów i rz¹d, z kolei opozy-
cja ju¿ wtedy sygnalizowa³a, ¿e s¹ to za³o¿enia nie-
realne, ale nie tylko ona, bo mówi³a o tym te¿ wiê-
kszoœæ ekspertów, mówili o tym równie¿ publicy-
œci zajmuj¹cy siê sprawami bud¿etu i ekonomii.
By³ to wiêc taki czas, kiedy to pan minister finan-
sów da³ przyk³ad, jak nie nale¿y rozmawiaæ z opo-
zycj¹ o bud¿ecie, jak nie nale¿y d¹¿yæ do porozu-
mienia w sprawach najistotniejszych dla pañ-
stwa.

Ja równie¿, podobnie jak pan senator Zaj¹c,
wynotowa³em sobie stwierdzenie ministra finan-
sów, który mówi³, ¿e ustawa bud¿etowa to jest
najwa¿niejszy dokument dotycz¹cy finansów
pañstwa, ¿e wp³ywa on w sposób bezpoœredni
i poœredni na ca³¹ gospodarkê. Myœlê, ¿e to dob-
rze, i¿ pan minister to zauwa¿y³, i dobrze, ¿e tak
postrzega³ bud¿et. Trzeba jednak z przykroœci¹
powiedzieæ, ¿e ten wa¿ny dokument póŸniej,
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w trakcie jego realizacji, okaza³ siê dla pana mini-
stra ju¿ nie tak wa¿ny.

Przypomnê, ¿e pan minister mówi³ wtedy, i¿
rz¹d Donalda Tuska i Platforma Obywatelska do-
skonale wiedz¹, na czym polega odpowiedzial-
noœæ za pañstwo. Ja jednak bym to zdanie subtel-
nie zmieni³ po obserwacji tego, co przez pó³ roku,
niestety, dzia³o siê z bud¿etem. Otó¿ powie-
dzia³bym, ¿e rz¹d Donalda Tuska i Platforma Oby-
watelska doskonale wiedzia³y, na czym polega od-
powiedzialnoœæ za wyniki wyborów. Bo proszê
spojrzeæ, jest grudzieñ, jest styczeñ, a za chwilê
mamy czerwiec… Dlaczego to dopiero wtedy, tu¿
przed wyborami, na dwa dni przed nimi, w parla-
mencie pojawi³a siê propozycja zmiany ustawy
o ustanowieniu programu modernizacji Policji,
Stra¿y Granicznej i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
a tu¿ po wyborach, nieca³y miesi¹c po wyborach,
do Sejmu wp³ynê³a nowelizacja bud¿etu? Czy to
jest przypadek?

Myœlê, ¿e nie jest przypadkiem te¿ to, ¿e przez
ponad pó³ roku pañstwo polskie funkcjonowa³o
na bazie Ÿle przygotowanych, nierealnych za³o-
¿eñ, ale minister finansów nie widzia³ ¿adnej po-
trzeby rozmawiania o tym dokumencie. Tê potrze-
bê widzieli wszyscy, cz³onkowie opozycji, ekono-
miœci, publicyœci, a tylko minister finansów nie
widzia³ potrzeby rozmawiania o urealnieniu za³o-
¿eñ, które leg³y u podstaw podczas tworzenia bu-
d¿etu i wskutek których pañstwo polskie, tak jak
powiedzia³em, przez ponad pó³ roku funkcjono-
wa³o na bazie nierealnych za³o¿eñ wyborczych.

S¹dzê, ¿e pamiêtamy, jak pan minister finan-
sów w czasie tego wspominanego wyst¹pienia
przy ka¿dej mo¿liwej okazji powo³ywa³ siê na to, ¿e
te trudnoœci zwi¹zane z bud¿etem s¹ skutkiem
z³ej dzia³alnoœci premiera i rz¹du Jaros³awa Ka-
czyñskiego, s¹ skutkiem nieodpowiedzialnej
dzia³alnoœci pana prezydenta, i to tylko dlatego, ¿e
pan prezydent i pan premier korzystali ze swoich
konstytucyjnych uprawnieñ. Myœlê, ¿e to pokazu-
je, jak nieodpowiedzialny minister finansów trak-
tuje odpowiedzialnoœæ za pañstwo, a jak powinien
traktowaæ j¹ odpowiedzialny minister finansów
po dwóch latach rz¹dów. Odpowiedzialny mini-
ster finansów po dwóch latach rz¹dów powinien
zdawaæ relacje z tego, jaka jest sytuacja, mówiæ,
dlaczego ona jest w³aœnie taka i jakie s¹ efekty po-
dejmowanych przez niego decyzji. Pan minister
jakoœ nie kwapi siê do tego, aby rozliczyæ siê z po-
dejmowanych przez siebie decyzji, tylko przy ka¿-
dej mo¿liwej okazji podkreœla, ¿e to rz¹dy pana
premiera Kaczyñskiego i niew³aœciwe dzia³ania pa-
na prezydenta Kaczyñskiego – przypomnê, którzy
korzystaj¹ z konstytucyjnych uprawnieñ – s¹ g³ó-
wnym powodem tego, ¿e mamy tak¹ a nie inn¹ sy-
tuacjê. Pan minister powiedzia³ kiedyœ – wtedy,
kiedy mówi³ to, o czym wspomnia³ pan senator Za-

j¹c – ¿e bud¿et kszta³tuje zachowania oraz oczeki-
wania nie tylko obywateli, ale tak¿e wszystkich
przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na terenie kraju.
Mo¿na by dzisiaj spytaæ pana ministra, jak ten bu-
d¿et mia³ kszta³towaæ zachowania wszystkich oby-
wateli, przedsiêbiorców, kiedy to by³ bud¿et nie-
realny, kiedy to by³ bud¿et, który w³aœciwie zosta³
stworzony jako dokument polityczny i wyborczy.
Ten bud¿et mia³ pe³niæ rolê ochronn¹ do wyborów,
¿eby, broñ Bo¿e, nie sta³o siê coœ z³ego z wizerun-
kiem tych, którzy ten bud¿et tworzyli, realizowali.

I pamiêtajmy równie¿ o tym, ¿e pan minister
wspomnia³, i¿ jest to „narzêdzie na tyle potê¿ne,
by okreœliæ schemat myœlenia milionów osób, od
których cz¹stkowych decyzji zale¿y dobrobyt
wspólnoty, jak¹ jest pañstwo”. Myœlê, ¿e mieliœmy
okazjê zaobserwowaæ – ja przynajmniej mia³em –
jak te decyzje, które zosta³y podjête w sprawie bu-
d¿etu, w sprawie ciêæ bud¿etowych, kszta³tuj¹
schemat myœlenia tysiêcy, tak trzeba powiedzieæ,
funkcjonariuszy Policji i stra¿y po¿arnej. Mieliœ-
my okazjê braæ udzia³ w œwiêcie Policji, w œwiêcie
stra¿y po¿arnej. To by³o wyj¹tkowo smutne œwiê-
to w tym roku. No niejednokrotnie tu ju¿ dzisiaj
mówiliœmy o tym, ¿e funkcjonariusze widz¹, i¿ re-
alizacjê tego dobrego dla Policji programu, który
rz¹d Prawa i Sprawiedliwoœci rozpocz¹³, progra-
mu modernizacji, przewidziano na bardzo krótki
okres – na tym to mia³o polegaæ, ¿e zostanie szyb-
ko zrealizowane i przyniesie odpowiednie efekty –
a teraz to siê rozk³ada na d³ugi czas. Mówi siê, ¿e
to zostanie oczywiœcie zrealizowane, ale nie teraz,
tylko w roku 2011, mo¿e trochê póŸniej. Mówi siê,
¿e kwota, która zosta³a przypisana temu zadaniu,
6 miliardów 300 milionów z³, w pe³ni zostanie na
to wykorzystana. Tak siê pisze w uzasadnieniu do
bud¿etu, ale jest to nieprawda. Mówi siê niepraw-
dê, bo kwota, która nie zosta³a wydatkowana
w 2008 r., te 470 milionów z³, po prostu przepada.
A dlaczego o tym siê nie mówi funkcjonariuszom
Policji, tylko próbuje siê w jakiœ pokrêtny sposób
pokazywaæ, ¿e bêd¹ te pieni¹dze? Ich nie bêdzie.
One ju¿ niestety przepad³y. Bêdziemy wnosili po-
prawkê, w której zaproponujemy przywrócenie
tych pieniêdzy Policji. Muszê powiedzieæ, ¿e kiedy
rozmawiamy z policjantami, s³ychaæ nutkê ¿alu
w ich g³osie, ¿e zostali oszukani nie tylko przez
rz¹d Donalda Tuska, ale równie¿ przez pañstwo
polskie, któremu nawet kosztem w³asnego ¿ycia
przyrzekaj¹ s³u¿yæ w ró¿nych sytuacjach. A siêga
siê nawet po pieni¹dze z kieszeni funkcjonariu-
szy, zawiesza siê p³acenie im ró¿norakich œwiad-
czeñ socjalnych, bo po prostu nie ma pieniêdzy.
Ja pytam ministra finansów, czy robi¹c oszczê-
dnoœci – rozumiemy, ¿e jest kryzys i s¹ takie po-
trzeby – trzeba we wszystkich resortach sztampo-
wo, jednakowo kreœliæ i ci¹æ, bo tego wymaga sy-
tuacja? Czy nie ma takich resortów, gwarantu-
j¹cych bezpieczeñstwo wszystkich obywateli i czy
na te w³aœnie resorty nie nale¿a³oby spojrzeæ tro-
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szeczkê inaczej, a nie sztampowo i rachunkowo
ci¹æ, tak jak to pan minister zrobi³?

Ciœnie siê jeszcze na usta jedno pytanie do mi-
nistra finansów. Pamiêtamy, ¿e wtedy mówi³ on,
i¿ konieczne jest dbanie za wszelk¹ cenê o tych
najs³abszych, o czym bêdziemy pamiêtali, bo
w kryzysie musi byæ solidarnoœæ spo³eczna i ci lu-
dzie musz¹ podlegaæ pewnej ochronie. Co dzisiaj
mo¿emy tym ludziom powiedzieæ, kiedy widzimy,
¿e po nowelizacji bud¿etu rezerwa solidarnoœci
spo³ecznej, rezerwa na realizacjê œwiadczeñ ro-
dzinnych i œwiadczeñ z Funduszu Alimentacyjne-
go znikaj¹. Czy dzisiaj równie¿ mo¿emy tym lu-
dziom mówiæ, ¿e dbamy o ich bezpieczeñstwo?
Czy wyrazem niebywa³ego lekcewa¿enia tych lu-
dzi, którzy s¹ w najtrudniejszej sytuacji, nie jest
równie¿ zamro¿enie progów decyduj¹cych o mo¿-
liwoœci uzyskania œwiadczeñ z funduszu rodzin-
nego czy te¿ œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej? My
zamra¿amy ten próg, kiedy sytuacja gospodarcza
jest taka, i¿ inflacja wzrasta, czyli powodujemy, ¿e
dostêpnoœæ do tego dla tych ludzi, którzy maj¹
najni¿sze dochody, bêdzie jeszcze bardziej utrud-
niona. Ale bêdziemy mogli mówiæ, ¿e z tego fundu-
szu ma³o ludzi korzysta. Ju¿ us³yszeliœmy na tej
sali, ¿e wojewodowie nie wnioskowali o wiêksze
œrodki na pomoc spo³eczn¹. Tak, nie wnioskowa-
li, bo po prostu ludzie nie maj¹ dostêpu do tych
œrodków.

(Senator Czes³aw Ryszka: Jeszcze jedna minu-
ta.)

Na koniec z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, ¿e
sprawnoœæ rz¹du Donalda Tuska w zarz¹dzaniu
instrumentami neutralizuj¹cymi skutki kryzysu
mo¿e sprawiæ, ¿e niestety, ta nowelizacja, która
w tej chwili jest przeprowadzana w Wysokiej Izbie,
nie bêdzie ostatni¹ nowelizacj¹ w tym roku, a ra-
chunki, które najbiedniejsi musz¹ p³aciæ za ten
kryzys, niestety nie s¹ ostatnimi rachunkami, ja-
kie bêd¹ w tym roku p³aciæ. Dziêkujê bardzo. (Ok-
laski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Ryszka. Jest 16.25.
(Senator Czes³aw Ryszka: Zaraz bêdzie 16.26.)
No, teraz ju¿ jest. Ale ³adnie pan odczeka³.
Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja bud¿etu na 2009 r. spowodowana

jest, jak tu ju¿ podkreœlano, mniejszymi ni¿ zapla-
nowano wp³ywami podatków a¿ o 47 miliardów z³.
Aby to zbilansowaæ, rz¹d dokona³ ciêæ w wydat-
kach resortów rzêdu ponad 21 miliardów z³, pod-

niós³ poziom deficytu o 9 miliardów z³, czyli do po-
nad 27 miliardów z³, zaplanowa³ zwiêkszenie do-
chodów z dywidend o ponad 5 miliardów z³,
w³¹czy³ do bud¿etu œrodki z Unii Europejskiej
w wysokoœci 8 miliardów z³.

Jak oceniæ te dzia³ania? Ekonomiœci podkreœ-
laj¹, ¿e dzia³ania rz¹du w tej dziedzinie s¹ chaoty-
czne i niespójne. Przyk³adowo, wyprowadzenie
przez Skarb Pañstwa zysków z przedsiêbiorstw
w dobie najwiêkszego kryzysu finansowego do-
prowadzi je do bankructwa lub spowoduje utratê
przez Skarb Pañstwa kontroli nad tymi podmiota-
mi. A ju¿ opieranie pocz¹tkowo ca³ego planu wal-
ki z kryzysem na hipotetycznym i niepewnym zys-
ku Narodowego Banku Polskiego by³o skrajnie
nieodpowiedzialne.

Dziœ mówi siê, ¿e owe 12 miliardów z³, które po-
dobno mo¿na zabraæ NBP, wpisuje siê w cykl dzi-
wnych wypowiedzi premiera z zakresu ekonomii.
Ale do tego ju¿ siê przyzwyczailiœmy. Przypomnê,
¿e premier Tusk obiecywa³ przyjêcie euro
w 2011 r., mówi³ o interwencji na rynku waluto-
wym, gdy kurs z³otego osi¹gnie poziom 5 z³ za eu-
ro, straszy³ emisj¹ europejskich papierów d³u¿-
nych, których w ogóle nikt nie zamierza³ emito-
waæ. ¯yczê premierowi, aby wreszcie coœ mu siê
uda³o, aby okaza³o siê prawd¹, ¿e rz¹d pozyska³
41 miliardów z³ funduszy unijnych, tak jak pre-
mier to deklarowa³, a niestety uda³o siê pozyskaæ
tylko 16,5 miliarda z³. Szkoda, bo te niewygospo-
darowane pieni¹dze pracowa³yby teraz w³aœnie
w gospodarce na wiêkszy wzrost PKB.

Najbardziej denerwuje ekonomistów to, ¿e rz¹d
t³umaczy wszystko kryzysem finansowym i go-
spodarczym na œwiecie. To prawda, kryzys na
œwiecie jest, ale hipokryzj¹ Platformy Obywatel-
skiej jest gra kryzysem, bo raz kryzys u nas jest,
a innym razem go nie ma. Przypomnê, co minister
Jacek Rostowski powiedzia³ w paŸdzierniku
2008 r.: Polacy mog¹ spaæ spokojnie, kryzys w
Stanach Zjednoczonych nie dotknie polskiej go-
spodarki. Nastêpnie minister wmawia³ milionom
Polaków, ¿e jedynym lekarstwem na kryzys bê-
dzie szybkie przyjêcie euro, poprzedzone oczywi-
œcie wejœciem w po³owie tego roku do tak zwanego
korytarza RM2. Jeszcze w maju tego roku mini-
ster Rostowski twierdzi³, ¿e wszystko jest pod
kontrol¹. Tymczasem ju¿ wówczas deficyt osi¹g-
n¹³ niemal 90% zaplanowanej wielkoœci na bie-
¿¹cy rok. I tak na dobre wed³ug Platformy Obywa-
telskiej kryzys zacz¹³ siê dopiero 7 czerwca wraz
z zamkniêciem lokali wyborczych po wyborach do
Parlamentu Europejskiego. Do tego czasu rz¹d,
nie chc¹c naraziæ siê wyborcom, nie ujawnia³ pra-
wdziwej sytuacji naszej gospodarki i planu dra-
stycznych ciêæ, jakich zamierza dokonaæ. To jest
w³aœnie miara cynizmu i ob³udy: nieliczenie siê ze
spo³eczeñstwem, drwina z prawdy.

Tymczasem kwestia prawdy i wiarygodnoœci
powinna byæ kluczowa dla funkcjonowania pañ-
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stwa w warunkach kryzysu. Jak tu wierzyæ pre-
mierowi rz¹du, który chlubi siê do dnia poprze-
dzaj¹cego wybory do Parlamentu Europejskiego,
¿e polskie stocznie zakupi³ inwestor z Kataru,
a potem okazuje siê, ¿e do dzisiaj nie wiadomo na-
wet tego, komu je sprzedano? Co wiêcej, sprzeda-
no je rzekomo za œmieszn¹ sumê 380 milionów
dolarów. To mniej ni¿ wart jest teren stoczniowy.
A je¿eli zwa¿ymy na jego strategiczne po³o¿enie,
wa¿ne dla bezpieczeñstwa naszego kraju, to teren
ten w ogóle nie ma ceny. Komu i za co rz¹d prze-
handlowa³ polskie stocznie? Takie pytanie nale¿y
zadaæ w kontekœcie debaty bud¿etowej, poniewa¿
brak prawdy w przypadku tej transakcji nak³ada
siê na nieuczciwe traktowanie spo³eczeñstwa do-
tycz¹ce stanu pañstwa, obecnego stanu gospo-
darki. Jak tu wierzyæ, ¿e radykalne ciêcia bud¿e-
towe, które nieuchronnie pogorsz¹ standard ¿y-
cia Polaków, pos³u¿¹ poprawie ¿ycia w przysz³o-
œci? Jak tu ufaæ rz¹dowi, który ustami ministra
Grada og³asza program prywatyzacji i chce siê po-
zbyæ czêœci udzia³ów w takich firmach jak KGHM
Polska MiedŸ, Lotos, w spó³kach energetycznych
czy chemicznych? To jest rozkradanie maj¹tku
narodowego. Co pozostanie nastêpnym pokole-
niom? Maj¹ byæ niewolnikami we w³asnym kraju?
Rozumiem, ¿e ton¹cy brzytwy siê chwyta. Taka
prywatyzacja mo¿e przynieœæ chwilowe korzyœci
bud¿etowi pañstwa, ale oznacza ona utratê kon-
troli pañstwa nad strategicznymi spó³kami. Przy-
spieszanie procesów prywatyzacyjnych, by osi¹g-
n¹æ ponad 36 miliardów z³ na zasypanie dziury
bud¿etowej, jest nierozs¹dne i krótkowzroczne.
Wystarczy ju¿ nieudolnoœci ministra Grada wy-
kazanej w sprawie stoczni. Doœæ szkód dla naszej
gospodarki.

Wracaj¹c do noweli bud¿etowej, powiem, ¿e je-
stem zaskoczony decyzj¹ senackiej Komisji Bu-
d¿etu i Finansów Publicznych, która zdecydowa-
³a, i¿ nie zarekomenduje Senatowi ¿adnych po-
prawek. Oznacza to, ¿e bud¿et nie wróci ju¿ do Se-
jmu, lecz trafi bezpoœrednio do podpisu prezyden-
ta. Ta polityczna decyzja Platformy Obywatel-
skiej, aby nie przyjmowaæ ¿adnych poprawek, jest
gwa³tem zadanym Senatowi. To ubezw³asnowol-
nienie Wysokiej Izby. A przecie¿ widaæ go³ym
okiem, ¿e ciêcia bud¿etowe s¹ chaotyczne i nie-
spójne, ¿e nie rozwi¹zuj¹ problemów, tylko je sku-
muluj¹ w 2010 r.

Przyk³ady? Proszê bardzo. Nies³usznie i nie-
sprawiedliwie rz¹d zamrozi³ na trzy kolejne lata
kryterium dochodowe, uprawniaj¹ce do œwiad-
czeñ z pomocy spo³ecznej. To samo dotyczy
œwiadczeñ rodzinnych. Przypomnê, ¿e ponad 51%
dzieci w Polsce rodzi siê w rodzinach maj¹cych
bardzo niski dochód. Polskie dzieci spoœród dzieci
w Unii Europejskiej s¹ najbardziej nara¿one na
ubóstwo. Rz¹d, zamra¿aj¹c kryteria dochodowe,

z zimn¹ krwi¹ zaplanowa³ zwiêkszenie ubóstwa
rodzin. Skoro w ubieg³ym roku urodzi³o siê w Pol-
sce czterysta piêtnaœcie tysiêcy dzieci, a gminy
wyp³aci³y ponad 213 milionów z³ dodatków do za-
si³ku rodzinnego z tego tytu³u, to znaczy, ¿e co
drugie dziecko urodzi³o siê w ubogiej rodzinie.
W³aœnie pog³êbieniu tej dramatycznej sytuacji
ubo¿enia dzieci, zapaœci demograficznej s³u¿y po-
lityka rodzinna Platformy Obywatelskiej, a w³a-
œciciwe brak tej polityki. Nale¿a³oby zapytaæ, dla-
czego ciêcia ministra Rostowskiego uderzaj¹ naj-
mocniej w samotne matki, dlaczego dotycz¹ do¿y-
wiania dzieci w szko³ach, dlaczego uderzaj¹
w osoby korzystaj¹ce z pomocy socjalnej, studen-
tów, chorych i inne grupy spo³eczne wymagaj¹ce
szczególnej troski. Dlaczego nauka nie jest ju¿
priorytetem dla Donalda Tuska? Jego minister
tnie œrodki przewidziane na ni¹ o 605 milionów z³.
Dlaczego rz¹d nie dba o bezpieczeñstwo Polski
i Polaków, zabieraj¹c 509 milionów z³ Policji
i stra¿y po¿arnej z programu modernizacji,
zmniejszaj¹c zatrudnienie w Policji, choæ zapla-
nowano tu tysi¹c etatów, i dotacje dla jednostek
ochrony przeciwpo¿arowej i ochotniczej stra¿y
po¿arnej? To tylko niektóre pytania, którymi se-
natorowie Prawa i Sprawiedliwoœci zajêli siê w po-
prawkach. Skoro zgodnie z polityczn¹ wol¹ Plat-
formy Obywatelskiej senatorowie maj¹ byæ tylko
statystami, proszê bardzo, jestem przeciw tej
ustawie i przeciw byciu statyst¹. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Skurkiewicz.
Proszê bardzo.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Piêkne, wzrusza-

j¹ce wyst¹pienie.)
(G³os z sali: Tak jest, to prawda.)
(G³os z sali: I wyg³oszone w czasie, to najwa¿-

niejsze.)
(Senator Czes³aw Ryszka: Panie Marsza³ku,

proszê doliczyæ moje dwie minuty…)
Nie ma tak.
(Weso³oœæ na sali)
(Senator Piotr Andrzejewski: To nie emisje.)
Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Po tych s³owach, które ju¿ pad³y z mównicy,

moje wyst¹pienie bêdzie krótkie.
Otó¿, aby nie przed³u¿aæ…
(G³os z sali: To jest niemo¿liwe.)
Mo¿liwe, Panie Senatorze.
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Szanowni Pañstwo, ju¿ w paŸdzierniku 2008 r.
prezes Prawa i Sprawiedliwoœci, Jaros³aw Ka-
czyñski, zachêca³ do wspó³pracy rz¹dz¹cych, za-
chêca³ do wspó³pracy Donalda Tuska, apelowa³
o podjêcie dyskusji nad ogólnoœwiatowym kryzy-
sem, ale rz¹dz¹cy tê propozycjê odtr¹cali, wy-
œmiewali, wyszydzali. Mówili, ¿e Polsce kryzys nie
grozi, Polski kryzys nie dotknie, w Polsce dzieje siê
tak dobrze, ¿e wszelkie dzia³ania przeciwdzia³a-
j¹ce kryzysowi s¹ zbyteczne.

I teraz, po blisko roku czy te¿ po kilku mie-
si¹cach, mamy do czynienia z kryzysem, z kryzy-
sem, który – jak by³o tu ju¿ wspomniane – uja-
wni³ siê 7 czerwca, tu¿ po zamkniêciu urn wybor-
czych, po g³osowaniu w wyborach do europarla-
mentu. Czy wczeœniej nie by³o wiadomo? Zadzi-
wiaj¹cy jest klucz, jakim pos³u¿yli siê rz¹dz¹cy
w szukaniu i pozyskiwaniu oszczêdnoœci w bu-
d¿ecie pañstwa. Czy uczciwe jest odbieranie po-
nad 2 milionów z³ z pomocy specjalnej dla komba-
tantów? Czy uczciwe jest odbieranie blisko 8 mi-
lionów z³ z programu do¿ywiania dzieci? Czy
uczciwe jest odbieranie 11 milionów z³ oœrodkom
pomocy spo³ecznej ze œrodków przeznaczonych
na ich dzia³alnoœæ? Czy uczciwe jest odbieranie
19 milionów z³ z pieniêdzy przeznaczonych na po-
moc spo³eczn¹, na zasi³ki dla najbiedniejszych?
Czy to jest uczciwe?

(Senator Grzegorz Banaœ: Nie jest uczciwe, to
nie jest uczciwe, Panie Senatorze.)

Szanowni Pañstwo, to nie koniec tej wyliczan-
ki, bo kwota jest niebagatelna. W minionym
okresie pojawia³y siê bardzo ró¿ne propozycje,
pada³y z ust ministrów, z ust pana premiera. Mi-
nister Ewa Kopacz wskazywa³a na plan B swojej
dzia³alnoœci zmierzaj¹cej do restrukturyzacji
d³ugów szpitalnych. Krzycza³a z uœmiechem:
bêd¹ pieni¹dze dla szpitali. I co siê okaza³o?
Tych pieniêdzy nie ma. Pani minister Hall pod-
czas debaty w tej¿e Izbie wskazywa³a na potrze-
bê obni¿enia wieku szkolnego dzieci. Tak, Panie
Senatorze, to dziêki roztropnoœci senatorów ten
czas zosta³ wyd³u¿ony do 2012 r. Niemniej je-
dnak takie mo¿liwoœci s¹ i zapewne wiele osób
zdecyduje siê wczeœniej pos³aæ swoje pociechy
do szko³y. Tymczasem zabieramy czy zabieracie
pañstwo z bud¿etu 307 milionów z³, które mia³y
byæ przeznaczone na sfinansowanie zmian w sy-
stemie oœwiaty w zwi¹zku z obni¿eniem wieku
szkolnego.

Do tej wyliczanki na temat uczciwoœci nale¿a-
³oby do³¹czyæ jeszcze dwie kwestie, szczególnie
wa¿ne, je¿eli chodzi o dzieci, m³odzie¿ i ich bezpie-
czeñstwo. Czy uczciwe jest odbieranie 12 milio-
nów z³ na zakup autobusów przeznaczonych do
bezpiecznego przewozu dzieci do szko³y z gmin
wiejskich, w których dzieci maj¹ do szko³y wiêcej
ni¿ 4 km? Czy uczciwe jest odbieranie 24 milio-

nów z³ ze œrodków, które mia³y byæ przeznaczone
na poprawê bezpieczeñstwa naszych dzieci
w szko³ach? Kto przeznaczy pieni¹dze na za³ata-
nie dziury bud¿etowej? Uczyni¹ to samorz¹dy,
które i tak w wielu przypadkach niestety ledwo
wi¹¿¹ koniec z koñcem.

Szanowni Pañstwo, na zakoñczenie mojego wy-
st¹pienia jeszcze jedna uwaga, zwi¹zana z po-
prawk¹, któr¹ zg³oszê. Otó¿ dziêki wypowiedziom
wielu osób, w tym pana Donalda Tuska, w tym pa-
na przewodnicz¹cego klubu parlamentarnego
Platformy, pana Chlebowskiego, szczególnie wte-
dy gdy Platforma Obywatelska zasiada³a jeszcze
w ³awach opozycyjnych polskiego parlamentu,
nast¹pi³ znaczny spadek wp³ywów abonamento-
wych do kasy pañstwowej. Obecnie œci¹galnoœæ
abonamentu jest na dramatycznie niskim pozio-
mie, oko³o 300 milionów z³. Przypomnê, ¿e kiedy
dyskutowaliœmy nad ustaw¹, tak zwan¹ ustaw¹
medialn¹, ostatni¹ ustaw¹ medialn¹ w ro-
ku 2007, poziom œci¹galnoœci abonamentu wy-
nosi³ oko³o 800 milionów, 880 milionów, faktycz-
nie, realnie by³o to ponad 900 milionów, dok³a-
dnie 935 milionów. Teraz to jest 300 milionów,
350 milionów, taka jest œci¹galnoœæ œrodków
abonamentowych. Te œrodki nie zapewni¹ pra-
wid³owego funkcjonowania mediów publicz-
nych, g³ównie Polskiego Radia i oœrodków regio-
nalnych. I niestety, to, co pañstwo robicie w dzie-
dzinie mediów publicznych, w ¿aden sposób nie
przyczyni siê do tego, ¿e te media zostan¹ zacho-
wane w takim stanie, w jakim by³y do tej pory,
przynajmniej w takim stanie, w jakim by³y do tej
pory. A jest wiele anten, które w 100% realizuj¹
tak zwan¹ misjê publiczn¹, chocia¿by telewizja
TVP Kultura, czy 2 Program Polskiego Radia.
Nikt nie zarzuci, ¿e te anteny nie realizuj¹ misji
publicznej.

(Senator Zbigniew Szaleniec: Nie warto…)
Nawet je¿eli realizuj¹ j¹ dla jednej osoby, to

warto je utrzymywaæ, Panie Senatorze. I dlatego
te¿ moja poprawka zmierza do tego, aby chocia¿
w tym roku wspomóc przynajmniej te dwie ante-
ny, TVP Kulturê oraz 2 Program Polskiego Radia,
kwot¹ 5 milionów z³ z tej rezerwy, która wynosi
13 milionów z³, w równych proporcjach, po
2,5 miliona z³. I tak¹ poprawkê sk³adam na rêce
pana marsza³ka. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê o zabranie g³osu pana marsza³ka Roma-

szewskiego.
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Senator Zbigniew Romaszewski:

Wysoka Izbo!
Jaki jest bud¿et, ka¿dy widzi. Jest kryzys. Czy

ten bud¿et jest odzwierciedleniem kryzysu?
S¹dzê, ¿e nie. Uwa¿am, ¿e ten bud¿et jest mocno
przypudrowany, ¿e deficyt jest wiêkszy, ¿e nasze
zad³u¿enie, które bêdziemy p³acili w przysz³ych
latach, jest wiêksze. £atwo to w gruncie rzeczy od-
czytaæ, chocia¿by z planu dochodów, bo do bu-
d¿etu wesz³y dochody z funduszy strukturalnych
i z funduszy spójnoœci, które jednak w pewnym
momencie w roku 2010 trzeba bêdzie sp³aciæ. Po-
dobnie trzeba bêdzie sp³aciæ d³ug, które bêdzie
musia³a zaci¹gn¹æ Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad, bo bêdzie musia³a go zaci¹g-
n¹æ w BGK. Tak samo w bankach komercyjnych
bêdzie musia³ zaci¹gn¹æ d³ug ZUS itd., itd. No,
mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ to rzeczy niew¹tpliwie
nieprzyjemne, ale do tej pory wiedzieliœmy, ¿e pie-
niêdzy mo¿na wydaæ tyle, ile siê ma, a nad zad³u-
¿eniem trzeba bardzo panowaæ. Taka by³a opinia.

W jakiœ sposób mo¿e mo¿na by siê z tym zgo-
dziæ, ¿e sytuacja jest trudna, ¿e powoduje konie-
cznoœæ ciêæ itd., itd. Problem, który siê pojawia,
przynajmniej wed³ug mnie, to jest problem, ¿e te
ciêcia s¹ ciêciami, powiedzia³bym, czysto przy-
padkowymi, ¿e one zosta³y dokonane w gruncie
rzeczy w sposób ca³kowicie arbitralny, ¿e przysz³a
decyzja, ¿e tniemy po 10% i okaza³o siê, ¿e s¹ lepsi
i s¹ gorsi, s¹ tacy, którzy dotrzymali wymogu
10%, i s¹ tacy, którzy wymogu 10% nie dotrzyma-
li. St¹d pojawi³y siê w bud¿ecie niewielkie po-
prawki, niewielkie potr¹cenia w wydatkach tam,
gdzie po prostu nie powinny siê pojawiæ.

Za tak¹ poprawkê uwa¿am ciêcie o charakterze
wrêcz skandalicznym, zdjêcie z bud¿etu urzêdu
do spraw kombatantów prawie 3 milionów z³. Je-
¿eli uwzglêdnimy, ¿e fundusz kombatantów by³
w planowanym bud¿ecie trzykrotnie za niski, co
podnosi³em na tej sali i zg³asza³em odpowiedni¹
poprawkê, poprawkê, która nie zosta³a przyjêta,
to zdejmowanie w tej chwili kolejnych ponad 2 mi-
lionów z³ z tego bud¿etu uwa¿am za rzecz skanda-
liczn¹, za zwyczajn¹, powiedzia³bym, nieprzyz-
woitoœæ.

Bo, proszê pañstwa, dzieje siê to akurat
w przededniu rocznicy Powstania Warszawskie-
go, a przecie¿ wszyscy tutaj to wielcy patrioci.
Chcia³bym jeszcze przypomnieæ, ¿e to akurat nie
jest tak sobie, ¿e ktoœ lubi kombatantów, a ktoœ
nie lubi. Nie, jest to obowi¹zek konstytucyjny, bo
konstytucja obdarza kombatantów szczególnymi
uprawnieniami. I okazuje siê, ¿e w³aœnie tej gru-
pie zabieramy te pieni¹dze. Na co one s¹ przezna-
czane? Na to, ¿eby niektórzy spoœród stu kilku-
dziesiêciu tysiêcy kombatantów dostali zapomogi
w wysokoœci czêsto 200, 300, 500 z³ chocia¿by na
zakup leków. Ruszenie takiej sprawy z miejsca
w³aœciwie jest niemo¿liwe.

I proszê pañstwa, ja myœlê, ¿e to ju¿ nie jest kwe-
stia bud¿etu, to nie jest kwestia pieniêdzy, to jest
kwestia po prostu czystej przyzwoitoœci i sumie-
nia, tego, czy my to sumienie mamy, czy te¿ bêdzie-
my… (oklaski) …tutaj opowiadaæ ró¿ne dyrdyma³y
o swojej czci, wierze, patriotyzmie itd., itd.

Proszê pañstwa, to widaæ te¿ w tym, o czym
przed chwil¹ mówi³ kolega. Przecie¿ w gruncie
rzeczy abonament, czyli danina, przy pe³nej
œci¹galnoœci dawa³ 1,5 miliarda z³. A my swobo-
dnie, lekko zdecydowaliœmy, ¿e nie, ¿e my to po
prostu zlikwidujemy, bo jest niska œci¹galnoœæ,
zamiast zaj¹æ siê poprawieniem œci¹galnoœci. Czy
akurat w okresie kryzysu nale¿a³o wprowadzaæ
rewolucjê w rozliczaniu VAT? Myœlê, ¿e nie, myœ-
lê, ¿e to znowu¿ jest nieliczenie siê z realiami nad-
chodz¹cego kryzysu, a liczenie siê z opini¹ publi-
czn¹ i z wymaganiami PR. Ja nie s¹dzê, ¿eby to, co
dziœ robimy, mia³o jakiekolwiek znaczenie dla za-
bezpieczenia bud¿etu. Myœlê, ¿e jest to w³aœnie
kwestia tych czterdziestu paru miliardów z VAT,
których nie bêdzie w tym roku. Myœlê, ¿e to jest po
prostu rzecz przera¿aj¹ca, bo to jest powiedzenie
ludziom: mo¿ecie nie p³aciæ abonamentu, mo¿ecie
nie p³aciæ VAT, pañstwo bêdzie wam VAT kredyto-
wa³o, kontrolê w przedsiêbiorstwie bêdziemy pro-
wadzili raz na czterdzieœci lat. To s¹ te sygna³y, któ-
re prowadz¹ do z³amania dyscypliny finansowej
i ¿adne wycinanie 3 milionów z³ przeznaczonych
na kombatantów tego po prostu nie naprawi.

Niniejszym sk³adam wniosek o przywrócenia
tych œrodków urzêdowi do spraw kombatantów.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Teraz poproszê pana senatora Wyrowiñskiego.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Opozycja jest oczywiœciewkomfortowej sytuacji.
(G³os z sali: Zamienimy siê?)
Ka¿dy z pañstwa senatorów mo¿e powiedzieæ:

a nie mówiliœmy?
(G³os z sali: Mo¿emy siê zamieniæ.)
(G³os z sali: No w³aœnie, a nie mówiliœmy?)
Przewodnicz¹cy klubu senatorów Prawa

i Sprawiedliwoœci, szanowny pan senator Zaj¹c,
by³ uprzejmy przywo³aæ to przemówienie pana mi-
nistra Jana Vincenta-Rostowskiego, które tak ut-
kwi³o w pañstwa pamiêci i naszej, bo rzeczywiœcie
by³o to przemówienie, powiedzmy, nietuzinkowe.

Ja chcia³bym gwoli prawdy, Panie Przewodni-
cz¹cy, Szanowny Panie Senatorze, powiedzieæ ró-
wnie¿ to, ¿e w tym przemówieniu, zarówno w Se-
jmie, jak i w Senacie, wielki nieobecny pan mini-
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ster Rostowski zapowiedzia³, ¿e je¿eli sprawy po-
tocz¹ siê wed³ug najgorszego scenariusza, który
wtedy jeszcze nie by³ do koñca przewidywalny…
Szanowni Pañstwo, pan senator Pupa pyta³, jakie
to powody itd. No, powód jest podstawowy: skala
t¹pniêcia gospodarek œwiatowych niespotykana
od wielkiego kryzysu. Tak¹ mamy niecodzienn¹
sytuacjê. Ta niecodzienna sytuacja sprawi³a, ¿e
praktycznie fundamentalne zasady funkcjono-
wania pewnych mechanizmów, na przyk³ad two-
rzenia bud¿etu, zosta³y postawione pod znakiem
zapytania, i to nie tylko w Polsce. Je¿eli pañstwo
œledzicie prasê ekonomiczn¹, to mogliœcie zauwa-
¿yæ, ¿e ostatnio by³ taki charakterystyczny rysu-
nek w „The Economist”, nauki ekonomii zosta³y
podwa¿one. Taka by³a ksi¹¿ka „Theory of Econo-
my”, która po prostu na spodzie siê rozp³ywa³a.
Mamy tak¹ w³aœnie sytuacjê, tak¹ w³aœnie sytua-
cjê. I przywo³uj¹c to zapomniane przez pana prze-
wodnicz¹cego Zaj¹ca zdanie, wypowiedziane je-
dnak przez pana ministra Rostowskiego, w tej sy-
tuacji, kiedy minê³o pó³ roku i kiedy stoimy wobec
koniecznoœci znowelizowania bud¿etu, warto so-
bie uprzytomniæ, Szanowni Pañstwo, ¿e ten bu-
d¿et, nazywany tutaj przez pañstwa politycznym,
wyborczym, w ci¹gu tego pó³rocza, podobnie jak
polityka rz¹du koalicyjnego, budowa³ wiarygo-
dnoœæ Polski. I œmiem postawiæ tê tezê z ca³¹ kon-
sekwencj¹.

Przywo³am tylko dwa fakty œwiadcz¹ce o tym,
¿e taki proces mia³ miejsce. Jak pañstwo pamiê-
tacie, na pocz¹tku roku by³a taka sytuacja, prze-
jawiaj¹ca siê w ró¿nych wypowiedziach, ¿e Polska
by³a w tych decyzjach globalnych pakowana do
jednego koszyka z Wêgrami, Rumuni¹, Bu³gari¹,
z tak zwan¹ Priba³tik¹ itd., itd. Otó¿ w po³owie te-
go pó³rocza, czyli pod koniec I i na pocz¹tku II
kwarta³u, ta sytuacja uleg³a zmianie. Polska wy-
sz³a z tego koszyka pañstw rzeczywiœcie znajdu-
j¹cych siê w trudnej sytuacji gospodarczej i zaczê-
³a byæ traktowana w sposób odmienny, równie¿
je¿eli chodzi o decyzje na rynkach finansowych
i kapita³owych. I druga sprawa: w czasie tego
pó³rocza Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy
podj¹³ decyzjê, aby udzieliæ Polsce tak zwanej ela-
stycznej po¿yczki w wysokoœci 20 miliardów dola-
rów, jako jedynemu pañstwu spoœród tych wszys-
tkich krajów, które w 2004 r. wesz³y do Unii Euro-
pejskiej. To budowa³o nasz¹ wiarygodnoœæ.

I na koniec jak gdyby tego procesu pozwolê so-
bie przytoczyæ takie zdanie: zdumiewaj¹ca stabil-
noœæ Polski w czasie œwiatowego kryzysu gospo-
darczego nadaje nowy, pozytywny sens bêd¹ce-
mu wyrazem kpiny niemieckiemu powiedzeniu
„polnische Wirtschaft”. Kto to napisa³ dwa tygo-
dnie temu? Najpowa¿niejszy dziennik niemiecki
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Tak¹ laurkê
wystawi³ Rostowskiemu, rz¹dowi koalicyjnemu,

Polsce i naszej gospodarce. Moim zdaniem, to
w³aœnie ten bud¿et w konsekwencji to spowodo-
wa³. I miejmy to, Szanowni Pañstwo, na uwadze,
oceniaj¹c to wszystko, co siê dzieje. Bo jaka by³a
wasza propozycja wtedy, pó³ roku temu? Wasza
propozycja by³a jedna: zwiêkszyæ deficyt. To by³a
wasza jedyna propozycja.

(G³os z sali: Zamienimy siê?)
(G³os z sali: Mo¿emy siê zamieniæ?)
Zwiêkszyæ deficyt.
(Rozmowy na sali)
Oczywiœcie. Czym innym jest zwiêkszanie defi-

cytu dzisiaj, a czym innym…
(Senator Grzegorz Banaœ: Nikt nie mówi³, ¿e bê-

dzie ³atwo. W³aœnie: a nie mówiliœmy?)
…panie senatorze Banaœ, znamy siê nie od

dziœ…
(Senator Grzegorz Banaœ: Przepraszam, ju¿ nie

bêdê wiêcej.)
…ja bardzo pana lubiê…
(Senator Grzegorz Banaœ: I vice versa.)
…ale wydaje mi siê, ¿e skala koniecznego zwiê-

kszenia deficytu dzisiaj, w sytuacji, gdybyœmy po-
szli za wasz¹ rad¹, by³aby znacznie wiêksza, zna-
cznie wiêksza. I to, jak s¹dzê, da siê udowodniæ.

Szanowni Pañstwo, co do priorytetów – one s¹
w tej nowelizacji podtrzymane. Je¿eli chodzi o na-
ukê, rzeczywiœcie jest to ograniczenie, ale per sal-
do, jak siê patrzy na ca³oœæ nak³adów na naukê, to
one w dalszym ci¹gu s¹ nieporównywalnie wiêk-
sze, ni¿ by³y w poprzednich latach. No b¹dŸmy tu-
taj rzetelni i sprawiedliwi.

Je¿eli chodzi o kwestie wydatków na infra-
strukturê, to zmienia siê in¿ynieria finansowa.
Rzeczywiœcie tutaj rodzi siê pewne zagro¿enie, ¿e
powstanie zad³u¿enie jak gdyby innego rodzaju,
z uwagi na emisjê obligacji itd., itd. Ale generalnie
przecie¿ nikomu do g³owy nie przychodzi, ¿eby
zmniejszaæ wydatki na infrastrukturê. I z tego bu-
d¿etu, z tego, co tutaj powiedziano i co siê realizu-
je, to chyba jednoznacznie wynika.

I sprawa trzecia: kapita³ spo³eczny, budowa ka-
pita³u spo³ecznego. Niech wyrazem tego, ¿e ten
rz¹d chce tê budowê podtrzymaæ, bêdzie konsek-
wencja w zachowaniu podwy¿ek dla nauczycieli.
Ta sprawa jest przecie¿ nietkniêta i to te¿ warto
w dniu dzisiejszym powiedzieæ. Wtedy mówiliœmy
i dzisiaj powtarzamy: tylko bogatych staæ na roz-
rzutnoœæ, tylko bogatych staæ na ogromne plany
wspierania gospodarki, 800 miliardów z³, Amery-
kanie itd., itd. Ale Amerykanie ju¿ maj¹ dziœ kry-
zys, maj¹ problem ze swoim deficytem. Ju¿ musz¹
siê k³aniaæ Chiñczykom i prosiæ ich, ¿eby ich obli-
gacje by³y jednak kupowane. To nie s¹ nasze pro-
blemy, oczywiœcie, ale warto powiedzieæ jedno: bie-
dni musz¹ oszczêdzaæ, musz¹ oszczêdzaæ szcze-
gólnie w czasie kryzysu i ta propozycja nowelizacji
jest jak gdyby pewnym kompromisem miêdzy…

A wracaj¹c jeszcze do naszej pozycji w Europie:
Szanowni Pañstwo, je¿eli œledziliœmy to, co mówili
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ró¿ni ludzie znaj¹cy siê na rzeczy czy udaj¹cy, ¿e
znaj¹ siê na rzeczy, to Polska by³a w ci¹gu tego
pó³rocza wœród tych nielicznych pañstw, które
by³y nad kresk¹, a nie pod kresk¹. I wszystko w³a-
œnie na to wskazuje. Pan minister Kotecki mówi³,
¿e najbli¿sze pó³rocze bêdzie mo¿e nawet bardziej
optymistyczne, je¿eli chodzi o prognozy, ni¿ zapo-
wiada ta nowelizacja 0,2. Te ostatnie wskaŸniki s¹
w tej sprawie bardzo optymistyczne, tak.

A wiêc, Szanowni Pañstwo, Panie i Panowie Se-
natorowie z opozycji, rzeczywiœcie sytuacja z pun-
ktu widzenia politycznego jest idealna, ale, jak
mówiê, przede wszystkim warto pamiêtaæ o tym,
¿e sprawy gospodarcze w naszym kraju nie id¹
w z³ym kierunku. Powtarzam: nie id¹ w z³ym kie-
runku. I ta nowelizacja, moim zdaniem – tutaj po-
wtórzê s³owa nieobecnego ministra, który wypo-
wiedzia³ je w Izbie mo¿e nie ni¿szej, ale s¹siedniej,
czyli w Sejmie – jest nowelizacj¹ stabilizacji, odpo-
wiedzialnoœci, jak równie¿ solidarnoœci. Zauwa¿-
my na przyk³ad, ¿e p³ace w sferze bud¿etowej zo-
sta³y nietkniête. I mówicie pañstwo, ¿e by³o tutaj
ciêcie bez sensu, bez pomys³u itd. Tymczasem na
przyk³ad ta zasada rozwoju zosta³a tutaj w sposób
konsekwentny podtrzymana. I chcia³bym, ¿eby-
œcie pañstwo mimo wszystko o tym pamiêtali.

Mam jeszcze czas, Panie Marsza³ku?
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Nie,

ju¿ nie.)
Nie? Ju¿ nie mam, rozumiem.
Ale jeszcze byæ mo¿e bêdê mia³ piêæ minut.
Koñcz¹c, Szanowni Pañstwo, powiem tak: roz-

mawiajmy. Musimy rozmawiaæ o gospodarce,
musimy oczywiœcie wiedzieæ o tym, ¿e ¿yjemy
w dosyæ trudnych czasach i ¿e wirus kryzysu jest
zewnêtrzny, nie wewnêtrzny. Te powody, dla któ-
rych mamy problem z wp³ywami, s¹ powodami
z zewn¹trz. Dwa podstawowe, czyli obni¿enie ak-
tywnoœci inwestycyjnej inwestorów prywatnych
i obni¿enie eksportu, to s¹ w³aœnie konsekwencje
tych zewnêtrznych dzia³añ tego wirusa kryzysu,
który niestety w sposób poœredni równie¿ do nas
dotar³. Wiêcej optymizmu, Szanowni Pañstwo
z opozycji. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

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

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pañstwo Mini-

strowie!
Kiedy s³yszê s³owo „kryzys”, to wydaje mi siê, ¿e

bêdê dostrzega³ takie objawy, jak strajki, za-
mkniête okienka kasowe na poczcie, w bankach,
a nawet zamkniête ca³e banki. Liderzy opozycji na

wiecach na g³ównych ulicach miast, ch³opi, któ-
rzy wyrzucaj¹ ¿ywnoœæ do rowu, bo nie mog¹ jej
sprzedaæ, dlatego ¿e ludzie nie maj¹ pieniêdzy.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: No
tak…)

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Proszê pañstwa…)
To mi siê kojarzy ze s³owem „kryzys”.
(Rozmowy na sali)
Tymczasem – zacznijmy od ulicy – nikt nie za-

prasza pana Jaros³awa Kaczyñskiego na wiece,
bo ludzie wyjechali na wczasy.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dla-
tego tak du¿o ich jest…)

Nie boj¹ siê o to, ¿e w Polsce bêdzie mia³a miej-
sce zapaœæ, ¿e utrac¹ miejsca pracy, ¿e w okien-
kach kasowych przestan¹ wyp³acaæ im to, co im
siê nale¿y. No, mo¿na przyj¹æ, ¿e to odleg³e, histo-
ryczne ju¿ czasy, ¿e w czasach nowo¿ytnych opo-
zycja ju¿ nie wychodzi na ulice, nie ostrzy sobie
zêbów na fotele w³adzy i przedstawia propozycje,
alternatywne propozycje. No i spójrzmy prawdzie
w oczy albo spójrzmy na laskê marsza³kowsk¹.
Panie Marsza³ku, mo¿e ja tego nie widzê, ale w tej
lasce nie ma propozycji alternatywnych ze strony
opozycji. Jakie projekty ustaw proponujecie Pol-
sce? Jakie zmiany, które bêd¹ inne ni¿ wiecowe?

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: A ile
jest w zamra¿alniku?)

W³aœnie pytam, Panie Marsza³ku. Czy pan za-
mrozi³ tutaj jakieœ propozycje? Nie widzê ich…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Wszy-
stkie s¹ tutaj.)

Laska jest otwarta dla wszystkich.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Zdro-

wy rozs¹dek nakazuje sk³adaæ wnioski w Sejmie.)
I teraz mam dla opozycji dwie odpowiedzi. Jed-

n¹ dobr¹, a drug¹ z³¹. Jak¹ wybieracie?
(G³os z sali: ¯adnej.)
(G³os z sali: Oczywiœcie z³¹.)
Z³¹? Z³¹? Nie macie ¿adnych propozycji. Pozo-

sta³o biadolenie. Biadolenie. Ale biadolenie ma
sens wtedy, gdy odbywa na cmentarzu, w domach
pomocy spo³ecznej, gdy dotyczy ludzi opuszczo-
nych, ludzi bezsilnych. A ja tu widzê, przynaj-
mniej jeœli chodzi o tê krytykê, ca³y serial krytyki,
ludzi zdolnych do ¿ycia, do tworzenia. Niestety,
tych objawów nie ma.

Mówiê to po to, ¿eby podnieœæ rangê drugiej
izby parlamentu. Druga izba jest nie tylko izb¹
refleksji, ale i Izb¹, w której œcieraj¹ siê pogl¹dy.
Tych pogl¹dów, proszê pañstwa, u pañstwa nie
widzê. Trafnie mo¿e wypowiadacie czy chwyta-
cie siê s³ówek pana ministra, który wypowiada³
ró¿ne s³owa, ale przypomnijmy, co powiedzia³
ju¿ pan senator Wyrowiñski. Powiedzia³, ¿e Pol-
ska musi mieæ inn¹ drogê radzenia sobie z tym
kryzysem, jak powiedzia³bym jêzykiem techni-
cznym, miareczkowania. Miareczkowania, czyli
jak gdyby wzajemnego sprzê¿enia. A odbywa³o-
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by siê to w ten oto sposób. Po pierwsze, pamiê-
tajmy, nie wpadajmy w panikê, nie wykorzystuj-
my tej paniki do zaci¹gania nowych zobo-
wi¹zañ, poniewa¿ te zobowi¹zania coraz dro¿ej
kosztuj¹ i s¹ równie niepewne jak ten ca³y kry-
zys. Po drugie, przecie¿ jest to raczej zjawisko
zewnêtrzne, jak ja to rozumiem, przede wszyst-
kim amerykañskie. No i jak rozumiem, Polska
nie jest jeszcze na tyle rozwiniêtym krajem czy
tak otwartym pod wzglêdem powi¹zañ gospo-
darczych, ¿eby musia³a tak ulegaæ kryzysowi
jak inne gospodarki, jak japoñska czy niemiec-
ka. W sumie jednak nasza gospodarka jest jesz-
cze oparta na popycie wewnêtrznym. Gdybyœmy
mieli koncerny typu Philips, Sharp czy, bo ja
wiem, mo¿e jeszcze McDonald’s, to prawdopo-
dobnie te skutki kryzysu by³yby wiêksze, zw³a-
szcza gdyby te koncerny lokowa³y swoje aktywa
w bankach amerykañskich. Tak jednak nie jest
i dlatego nie ma powodu do takiej paniki. Nadto
pan minister Rostowski uwa¿a³, ¿e wa¿ne jest,
aby Polsce nadaæ cechy wiarygodnoœci. I temu
nie mo¿ecie zaprzeczyæ. By³y ataki ze strony, ¿e
tak powiem, konsumentów kryzysu. Przypom-
nijmy atak na walutê, na polsk¹ walutê jako tê
jedyn¹ oznakê stabilnoœci. Dla mnie nadal nie-
spodziewany jest atak na PKO BP. To bardzo do-
bry bank o wspania³ych aktywach, detaliczny,
o wewnêtrznym jak gdyby u³o¿eniu. A niespo-
dziewanie jego akcje zaczê³y spadaæ.

(Senator Stanis³aw Karczewski: A kto atakuje?
PiS?)

Atakuj¹ ci… Przepraszam bardzo, dla mnie
w³aœnie to jest niespodziank¹, jak powiedzia³em.
Na pewno tego banku PKO BP nie atakuje mini-
ster Rostowski.

(G³osy z sali: Na pewno nie PiS.)
Na pewno nie ¿adni ekonomiœci z kraju. By³y

nawet g³osy mówi¹ce o Balcerowiczu, ¿eby jednak
umacnia³ pozycjê tego banku…

Proszê pañstwa! Wysoka Izbo! Panie Mar-
sza³ku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Senatoro-
wie! Ja uwa¿am, ¿e ta reakcja, polegaj¹ca na no-
welizacji kryzysu, odpowiada potrzebom.

(SenatorJanWyrowiñski:Bud¿etu,niekryzysu.)
(Weso³oœæ na sali)
Przepraszam, bud¿etu.
Ta reakcja odpowiada potrzebom i jest adek-

watna do tego, jak kryzys siê rozwija. Nie ma tu re-
akcji histerycznych, nie ma nawet konsumpcji
tych opinii, które wypowiadali niektórzy nasi par-
tnerzy z Unii Europejskiej. Mówili, ¿e Polska bez
pog³êbienia deficytu z tego nie wyjdzie – a dziœ ma-
my ju¿ oznaki pewnej stabilizacji, jeœli nie o¿ywie-
nia. W³aœciwie do tego dnia pensje per saldo ros-
n¹, maleje liczba bezrobotnych w stosunku do
stycznia.

(Senator Grzegorz Banaœ: Sezonowo.)

Jak powiadam, ludzie wyjechali na wczasy,
a badania ankietowe wskazuj¹ wysoki poziom za-
dowolenia ze stabilnoœci politycznej w kraju.

Niemniej jednak ja te¿ chcia³bym siê przy-
³¹czyæ, choæby na chwilê, do pewnej grupy kryty-
ków, z tym ¿e ta krytyka jest dla mnie trudna.
Kierujê ten g³os do pani minister Suchockiej. Czy
mo¿liwe jest przedstawienie bud¿etu, w którym
poniechano by wykonanie zobowi¹zania ustawo-
wego? Jako senator œlubowa³em przestrzeganie
prawa, i nie dotyczy to tylko mnie, ale wszyst-
kich, chodzi o kontrolê tego prawa. A dostrze-
gam, ¿e pewne prawo, o którym tu mówiono, wo-
kó³ którego wyrós³ konflikt spo³eczny… Chodzi
mianowicie o ustawê o œwiadczeniach rodzin-
nych, która na³o¿y³a na wszystkie rz¹dy, przede
wszystkim na rz¹d SLD i rz¹d PiS, a w trzeciej do-
piero kolejnoœci na koalicjê PO–PSL, obowi¹zek
waloryzacji tych progów, a nastêpnie, w œlad za
tym, obowi¹zek waloryzacji œwiadczeñ rodzin-
nych. Œwiadczenia rodzinne, zasi³ki rodzinne,
jak nam wiadomo, bêd¹ mocno podniesione. Ale
trzeba w tym momencie przys³uchaæ siê s³o-
wom opozycji, gdy ona mówi, ¿e to jest taka
operacja trochê naci¹gana, bo z jednej strony
zasi³ki rodzinne ulegn¹ znacznemu zwiêksze-
niu, czyli o 40%, ale z drugiej strony ubêdzie
beneficjentów tej ustawy. Moje obserwacje do-
wodz¹ – mam akurat takiego bzika na punkcie
zasi³ków rodzinnych ju¿ od czasu PRL – ¿e z tej
liczby przesz³o piêæ milionów ludzi, beneficjen-
tów… A przypomnijmy, ¿e w czasach z³ych
wszystkie dzieci otrzymywa³y zasi³ki rodzinne,
bo by³y one wyp³acane z kasy ubezpieczenio-
wej, póŸniej zamieniono to na kasê pañstwow¹,
bud¿etow¹. Niemniej jednak od 2004 r. benefi-
cjentów zasi³ków rodzinnych, do tego momen-
tu jeszcze o œmiesznej wysokoœci, ci¹gle uby-
wa. Rodzi siê nastêpne pytanie. Ustawa mówi,
¿e kolejna waloryzacja progów dochodowych
bêdzie dopiero za trzy lata, zatem bêdziemy
mieli do czynienia z dziesiêciolatk¹ poniecha-
nia waloryzacji. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e tylko nieli-
czni bêd¹ z tych zasi³ków korzystali, tymcza-
sem zarówno sytuacja demograficzna, jak i ma-
terialna wskazuj¹, ¿e nale¿a³oby jednak utrzy-
mywaæ ten element polityki rodzinnej. Robi¹ to
wszystkie rz¹dy w Unii Europejskiej, tutaj nie
ma dwóch zdañ. St¹d moje pytanie, Pani Mini-
ster: czy bud¿et mo¿e funkcjonowaæ, ponie-
chawszy wskazania czy zobowi¹zania zawarte
w niektórych ustawach?

I z tym k³opotliwym pytaniem do pani minister
zostawiam Wysok¹ Izbê. Dziêkujê. (Oklaski)

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

39. posiedzenie Senatu w dniu 29 lipca 2009 r.
76 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy bud¿etowej na 2009 r.

(senator J. Rulewski)



Senator Jan Dobrzyñski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mo¿e zacznê od poprawek, Panie Marsza³ku…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Bar-

dzo proszê.)
…których chcia³bym z³o¿yæ piêæ, ¿eby coœ w tej

lasce marsza³kowskiej by³o, ¿ebyœmy nie byli po-
s¹dzani, ¿e nie mamy ¿adnych uwag merytorycz-
nych.

Te poprawki, które chcia³bym z³o¿yæ, dotyczy-
³yby takiego zakresu: przeznaczenia œrodków na
centralny zakup autobusów szkolnych, na zakup
podrêczników dla uczniów niewidomych, s³abo
widz¹cych, nies³ysz¹cych, z upoœledzeniem
umys³owym, dop³aty do paliwa rolniczego i na
melioracje wodne oraz spó³ki wodne.

Proszê, Panie Marsza³ku.
Na pocz¹tek pozwolê sobie przytoczyæ bardzo

powszechn¹ podczas aktualnej debaty bud¿eto-
wej myœl sprzed kilku wieków Alexisa de Tocque-
ville’a: „Nie ma takiego okrucieñstwa ani takiej
niesprawiedliwoœci, której nie móg³by pope³niæ
sk¹din¹d ³agodny i liberalny rz¹d, jeœli zabraknie
mu pieniêdzy”. Obecna sytuacja stanowi odzwier-
ciedlenie tego powiedzenia – nawi¹zujê tu do tego,
o czym wspominali ju¿ wczeœniej senatorowie
Prawa i Sprawiedliwoœci, mówi¹c, ¿e to by³ jakiœ
za³o¿ony schemat procentowy i ¿e tych ciêæ doko-
nywano bez wzglêdu na to, czy racje przemawia³y
za tym, aby takich ciêæ dokonywaæ, czy te¿ nie.

W swoim wyst¹pieniu odniosê siê do tych spoœ-
ród licznych b³êdów obecnego bud¿etu, które s¹
najbardziej dotkliwe dla spo³eczeñstwa, ale tak¿e
i do tych, które zamykaj¹ nam drogê do zrówno-
wa¿onego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

D³ugotrwa³e wskazywanie, i¿ kryzys nas nie
dotyczy, doprowadzi³o nas do obecnych ciêæ bu-
d¿etowych i braku jednolitej recepty na przetrwa-
nie kryzysu tak naprawdê ju¿ w momencie przy-
gotowywania tej nierealnej ustawy bud¿etowej.

Wiele czynników, tak¿e pozakryzysowych, do-
prowadzi³o do koniecznoœci nowelizacji ustawy
bud¿etowej na rok 2009, miêdzy innymi dziura
bud¿etowa w 2008 r. jednoznacznie przek³ada-
j¹ca siê na pogorszenie warunków realizacji bu-
d¿etu na rok 2009. Fatalne wykorzystanie
w ubieg³ym roku – o tych sprawach mówiliœmy
o wiele wczeœniej, w zasadzie ci¹gle o tym wspomi-
nano – œrodków unijnych, niestety, negatywnie
odbi³o siê na poziomie wzrostu gospodarczego,
a tym samym zmniejszy³o wp³ywy do bud¿etu.

Nowela obecnie rozpatrywana jednoznacznie
wskazuje, i¿ tych pieniêdzy zabrak³o miêdzy inny-
mi w dziale „Nauka” – ponad 600 milionów z³,
w bud¿ecie kultury – ponad 70 milionów z³,
w dziale „Infrastruktura” wyprowadzono poza bu-
d¿et ponad 9,7 miliarda z³. W programie „Bezpie-
czna i przyjazna szko³a” zmniejszono œrodki o po-
nad 24 miliony z³.

Jednym z najbardziej poruszaj¹cych ciêæ jest
zmniejszenie o 1,5 miliona z³ nak³adów na zakup
podrêczników dla dzieci niewidomych i s³abo s³y-
sz¹cych, ale tak¿e ograniczenie wydatków na do-
¿ywianie dzieci w sytuacji, gdy roœnie bezrobocie
i nastêpuje pogarszanie siê sytuacji materialnej
wielu rodzin.

Dalej, zastosowano zmniejszenie wydatków na
œwiadczenia na doraŸn¹ i okresow¹ pomoc dla
kombatantów, o której tak piêknie mówi³ pan
marsza³ek Romaszewski, mimo rosn¹cej liczby
wniosków i informacji z urzêdów, ¿e osób potrze-
buj¹cych wsparcia i wniosków o to wsparcie jest
coraz wiêcej. Panie i Panowie Senatorowie, zabra-
no 2,5 miliona z³ przeznaczonych dla kombatan-
tów, miêdzy innymi na zakup leków. Aprzecie¿ ci
kombatanci wywalczyli wolnoœæ dla Rzeczypo-
spolitej.

Kolejne, bardzo niepokoj¹ce oszczêdnoœci od-
notowano w Narodowym Programie Stypendial-
nym – prawie 130 milionów z³, w œrodkach na po-
moc materialn¹ dla studentów i doktorantów –
150 milionów z³, w dop³atach do funduszu po¿y-
czek i kredytów studenckich – 45 milionów z³.
Czy¿by zapomniano o koniecznoœci rozwoju
szkolnictwa w Polsce, wsparcia dostêpu do stu-
diów, zwiêkszenia ich dostêpnoœci dla m³odzie¿y?
W czêœci 28 „Nauka” zmniejszono wydatki
o 605 milionów z³, z poziomu 4,9 do 4,3 miliar-
da z³. Proces dochodzenia do europejskiego pozio-
mu finansowania nauki zosta³ wyraŸnie spowol-
niony. Podobnych ciêæ dokonano w czêœci „Szkol-
nictwo wy¿sze”.

Szczególnie w dobie kryzysu niewiarygodne
wydaj¹ siê te¿ oszczêdnoœci zaproponowane
w wydatkach inwestycyjnych. Niespójne jest
w zwi¹zku z tym uzasadnienie do nowelizacji,
w którym napisano, i¿ to w³aœnie wydatki realizo-
wane ze œrodków publicznych maj¹ podtrzymaæ
wzrost gospodarczy. Sk¹d wiêc zmniejszenie na-
k³adów na to, co ma podtrzymywaæ wzrost gospo-
darczy, o którym rz¹d mówi w uzasadnieniu?

Jeœli siê weŸmie pod uwagê œródokres progra-
mowania polityki regionalnej 2007–2013, to
czymœ zadziwiaj¹cym jest brak dzia³añ w kierun-
ku zwiêkszania wykorzystania œrodków unij-
nych na faktyczn¹ realizacjê projektów, a nie na
czasowe pokrycie deficytu. A sk¹d w zwi¹zku
z tym pomys³ na zmniejszenie o 72,5 miliona z³
œrodków na poakcesyjny program wsparcia ob-
szarów wiejskich? To a¿ 52,6% ca³oœci planowa-
nych œrodków. Pieni¹dze ma straciæ oko³o piê-
ciuset najbiedniejszych gmin w Polsce na przed-
szkola, œwietlice œrodowiskowe i tym podobne
dzia³ania.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, w tej noweliza-
cji ustawy bud¿etowej niestety nie tylko nie pro-
ponuje siê rozwi¹zañ konstruktywnych, chro-
ni¹cych przed skutkami kryzysu najbardziej po-
trzebuj¹cych, ale tak¿e zabiera siê zaplanowane
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œrodki dla osób przedsiêbiorczych, które zdecy-
duj¹ siê na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej.

Chcia³bym tu jeszcze wspomnieæ o pewnym
aspekcie zwi¹zanym z Senatem. Otó¿ w wyniku
dzia³añ koalicji PO–PSL w sprawie dotycz¹cej fi-
nansowania mediów publicznych Radio Parla-
ment transmituje po raz ostatni dzisiejsze posie-
dzenie Senatu, gdy¿ Polskie Radio nie ma œrod-
ków finansowych na dzier¿awê nadajnika dla Ra-
dia Parlament.

Poza tym w tym ograniczaniu wydatków na na-
ukê i szkolnictwo wy¿sze po prostu brak racjonal-
noœci, powiedzia³bym raczej, ¿e jest celowe dzia³a-
nie. Nowela nie przedstawia tak¿e rozwi¹zañ ini-
cjuj¹cych wzrost gospodarczy, poza oczywiœcie
uzasadnieniem nowelizacji ustawy. Jest to rozpa-
czliwe poszukiwanie œrodków na pokrycie ubytku
dochodów bud¿etu pañstwa w roku 2009 w sto-
sunku do kwoty wczeœniej zaplanowanej, to jest
ponad 30 miliardów z³. Czymœ smutnym przy tym
jest stanowisko pana ministra Rostowskiego,
smutne jest to, ¿e w obliczu tych ciêæ usprawiedli-
wienia dla swojego postêpowania pan minister
poszukuje w tym, i¿ gorzej ni¿ rz¹dowi Platformy
Obywatelskiej wiedzie siê, wed³ug niego, rz¹dowi
pani Merkel, prezydentowi Sarkozy’emu czy pre-
mierowi Brownowi.

Niestety liberalizm wobec s³ów i liczb obecnego
rz¹du doprowadzi³ nas do dzisiejszych zmian, pe-
wnie nie ostatnich w obszarze bud¿etowym zaró-
wno tego, jak i przysz³ego roku. Dziêkujê, Panie
Marsza³ku. (Oklaski)

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

Senator Grzegorz Banaœ:
Uprzejmie dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatorowie!

Pani Minister! Szanowni Pañstwo!
Pozwolicie pañstwo, ¿e najpierw skomentujê

s³owa, które pad³y z tej mównicy jeszcze nie tak
dawno, a które wyg³osi³ pan senator Rulewski, ale
zdaje siê, ¿e jak uœwiadomi³ sobie, co powiedzia³,
to po prostu zrejterowa³ i wyszed³ z tej sali. Bo, po
pierwsze, obrazi³ przynajmniej tê czêœæ senato-
rów, która zasiada w ³awach senatorskich po mo-
jej prawej stronie, a po drugie, zaprzeczy³ zasa-
dom zdrowego rozs¹dku i w ogóle wszelkiej racjo-
nalnoœci. Zatem przypomnê panu senatorowi
i wszystkim tym, którzy chcieliby podpisaæ siê
pod jego s³owami, ¿e senatorowie Prawa i Spra-
wiedliwoœci pracuj¹ – przyk³ad chocia¿by z dnia
dzisiejszego, kiedy odby³a siê dyskusja po³¹czo-

nych Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych,
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej i bodaj Ko-
misji Ustawodawczej w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych. Zreszt¹ pan senator Rulewski zabiera³ tam
g³os i jego wypowiedzi by³y zbie¿ne z propozycjami
w³aœnie klubu Prawa i Sprawiedliwoœci – ja mam
tu przed sob¹ tê ustawê, podpisów jest dziewiêt-
naœcie…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Bo
uwierzy³, ¿e on to zrobi³.)

Ale zdaje siê, ¿e uwierzy³, ¿e tylko i wy³¹cznie on
w tej sprawie ma prawo zabieraæ g³os. Chcia³bym
te¿ powiedzieæ i to, i¿ zechcia³ nas wszystkich po-
informowaæ, ¿e jest bardzo zainteresowany tymi
wydatkami spo³ecznymi, a w szczególnoœci na po-
moc spo³eczn¹. Otó¿ najnowsze sprawozdanie
Eurostatu dotycz¹ce œwiadczeñ rodzinnych i wy-
datków na pomoc spo³eczn¹ w Unii Europejskiej
nas jako Polskê sytuuje na koñcu, na dwudzie-
stym siódmym miejscu. Przed nami s¹ nawet bie-
dne Rumunia i Bu³garia, które wiêksz¹ czêœæ swo-
jego PKB przeznaczaj¹ na œwiadczenia rodzinne.
I taka jest w³aœnie prawda w tej sprawie, wystar-
czy tylko siêgn¹æ do danych.

Przepraszam, ¿e znowu ad personam, Panie Se-
natorze Wyrowiñski, bo niezwykle sobie ceniê
pañsk¹ osobê, jak i fakt, ¿e raczy³ pan publicznie
wyraziæ, ¿e i moj¹ osobê w sposób sympatyczny
pan odbiera. Ale à propos w³aœnie prognoz wzro-
stu na 2010 r. miêdzy innymi Funduszu Waluto-
wego i ekonomistów Deutsche Banku, skoro ju¿
pozostajemy przy kwestiach zwi¹zanymi z opinia-
mi p³yn¹cymi w³aœnie z zagranicy, stamt¹d, czyli
z Niemiec, to co mówi¹ ekonomiœci Deutsche
Banku? Polska nie jest ju¿ liderem regionu, je¿eli
chodzi o dyscyplinê bud¿etow¹ – powiedzia³ g³ó-
wny strateg Deutsche Banku. Wskaza³ on Wêgry,
które wed³ug OECD w roku 2010 mog¹ mieæ nad-
wy¿kê w finansach publicznych. Polska ju¿ daw-
no straci³a pozycjê lidera w tej sprawie. Tak nas
w³aœnie widz¹ i tak nas opisuj¹.

Wracaj¹c do rzeczy najistotniejszej, tej, która
jest tematem przewodnim naszej debaty, czyli
zmian w bud¿ecie, wypada powiedzieæ jeszcze jed-
no w tej sprawie, nieco cofaj¹c siê w czasie. Mia-
nowicie przecie¿ ledwo dwa tygodnie po przyjêciu
ustawy bud¿etowej przez tê Izbê minister finan-
sów, pan Rostowski, zmieni³ zupe³nie swoje pode-
jœcie i strategiê w sprawach danych makroekono-
micznych. Ju¿ po dwóch tygodniach okaza³o siê,
¿e ta ustawa, która przesz³a przez tê Izbê, by³a
warta tylko i wy³¹cznie tego, ¿eby j¹ wyrzuciæ do
kosza, bo zapisy w niej okaza³y siê nieprawdziwe.
Wiêc, Szanowni Pañstwo, nie mówcie, ¿e czekano
na to, ¿eby coœ siê sta³o, ¿e to dzisiejsze przed³o¿e-
nie to w³aœnie jest skutek niewiarygodnego t¹p-
niêcia gdzieœ na zewn¹trz – rzeczywiœcie, nie od
nas to siê zaczê³o – i my dzisiaj staramy siê szyb-
ko, efektywnie ratowaæ sytuacjê. Nie, o tym wszy-
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stkim by³o ju¿ wiadomo w momencie, kiedy dys-
kutowaliœmy i podejmowaliœmy decyzjê w spra-
wie ustawy bud¿etowej jeszcze obowi¹zuj¹cej
w tym roku. Dwa tygodnie po tym posz³a ona do
œmieci.

Ja myœlê, Szanowni Pañstwo, ¿e to trzeba na³o-
¿yæ na trochê inny scenariusz. Mianowicie jestem
coraz mocniej przekonany, ¿e rz¹dy przede wszys-
tkim Platformy Obywatelskiej to s¹ rz¹dy demon-
ta¿u pañstwa.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Jezus Maria!)
Tak.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Nie.)
Coraz czêœciej zostaje nam tylko i wy³¹cznie do

Najwy¿szego w tej sprawie siê zg³aszaæ…
(G³os z sali: No i do PiS.)
…gdy¿ przedstawiciele tych, co rz¹dz¹, tê neoli-

beraln¹ teologiê, któr¹ nam proponuj¹, w tych za-
pisach bud¿etowych wprowadzaj¹ z ca³¹ si³¹
i konsekwencj¹. Popatrzmy, Szanowni Pañstwo,
jak to siê odbywa³o. No bo czy zrzucanie odpowie-
dzialnoœci z barków pañstwa, z barków tych, któ-
rzy bior¹ odpowiedzialnoœæ za pañstwo, chocia¿-
by za bezpieczeñstwo, co ma bardzo wyraŸne od-
bicie w zdjêciu dzisiaj œrodków na to, oko³o
500 milionów z³, zdejmowanie odpowiedzialnoœci
z barków pañstwa, czyli rz¹dz¹cych, za opiekê
zdrowotn¹, za prywatyzacjê w tym obszarze, to nie
jest, Szanowny Panie Senatorze, demonta¿ pañ-
stwa?

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Mo¿e nie.)
To jest demonta¿ pañstwa. To jest demonta¿

pañstwa, które oczywiœcie nie mo¿e byæ pañ-
stwem omnipotentnym, jak to w nies³awnej prze-
sz³oœci bywa³o, ale jest parê fragmentów tego pañ-
stwa, które w³aœnie stanowi¹ o tym, i¿ mo¿emy
powiedzieæ, ¿e na terenie Rzeczypospolitej rz¹dzi-
my w taki sposób, w jaki chcemy, w sposób przede
wszystkim zgodny z konstytucj¹ i w taki sposób,
¿e si³a tego pañstwa powoduje wzrost poczucia
bezpieczeñstwa, powoduje to, i¿ obywatele tu ¿y-
j¹cy ¿yj¹ w sposób nale¿yty.

Wydaje mi siê, Szanowni Pañstwo, ¿e… Prze-
praszam, jeszcze na chwilkê wróæmy do historii.
Trzeba to zrobiæ, bo nie sposób dywagowaæ o tym,
co siê dzisiaj kryje pod zapisami tej ustawy, nie
przywo³uj¹c chronologii. Ja ju¿ j¹ czêœciowo przy-
wo³ywa³em. OdpowiedŸ od pana ministra Kotec-
kiego… Przy okazji bardzo mu dziêkujê, tak jak
i pani minister Suchockiej, bo s¹ rzetelnymi i bar-
dzo cennymi fachowcami i nale¿y im siê, myœlê, ¿e
od nas wszystkich, podziêkowanie. Ale oczywiœcie
to nie oni s¹ dysponentami politycznymi, czyli
dysponentami strategii postêpowania. Oni po
prostu robi¹ to, co do nich nale¿y, i raz jeszcze im
za to dziêkujê. Ale przypomnijmy sobie to s³ynne
spotkanie w Krynicy i to zdanie pana premiera, ¿e
remedium na wszystkie polskie k³opoty jest szyb-

kie wejœcie do strefy euro. Zaskoczy³ nawet same-
go Vincenta-Rostowskiego. A to ju¿ ewenement…

(Senator Stanis³aw Karczewski: Nikt nie jest
w stanie zaskoczyæ tak jak on.)

…bo rzeczywiœcie pan minister finansów raczy³
nam pokazaæ przez ten ostatni rok, ¿e nikt tak nie
potrafi zaskakiwaæ jak w³aœnie on. Ale myœlê, ¿e to
by³ ten pocz¹tek, który uruchomi³ ca³¹ tê lawinê.
To domino potem tak w³aœnie pada³o. Bo jeszcze
na koniec roku 2008, 30 grudnia, w programie,
który przyj¹³ rz¹d, programie konwergencji, który
mia³ pokazywaæ, w jaki sposób Polska dotrze do
strefy euro ju¿ w roku 2011 – potem zgrabnie to
przeniesiono na rok 2012 – zapisano wysokoœæ
deficytu centralnego na poziomie 3,1%. A potem
mieliœmy to, o czym pan minister Kotecki opowia-
da³, czyli nagle w kwietniu GUS, dysponuj¹c ze-
branymi danymi, powiedzia³, ¿e ten deficyt nie-
stety – mówimy o roku 2008 – by³ na poziomie
4,2%. 1,1% ubytku to jest oko³o 14 miliardów z³.
W ostatnich kilkunastu latach nie by³o takiego
ministra, który by tak fatalnie siê myli³ w swoich
szacunkach dotycz¹cych wykonania bud¿etu ro-
ku ubieg³ego. Przecie¿ w 2008 r. nie by³o ¿adnego
kryzysu, wszystko sz³o zgodnie z planem. Tam
nie by³o za bardzo w czym siê pomyliæ. Tak wiêc
rodzi siê takie pytanie: czy chciano ukryæ prawdê
o stanie finansów publicznych, bo na przyk³ad
w tle by³y wtedy wybory do Europarlamentu, bo
na przyk³ad powszechn¹ wiedz¹ tych, którzy in-
teresuj¹ siê polityk¹ i czytaj¹ te fragmenty gazet,
które…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Panie
Senatorze, czas, powolutku mija czas…)

Panie Marsza³ku, to rzeczywiœcie ja muszê
siê… Ja dopiero zacz¹³em siê rozpêdzaæ, a pan
marsza³ek mnie ju¿…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Aha,
to mo¿e bêdzie drug¹ czêœæ?)

(Senator Stanis³aw Bisztyga: To fascynuj¹ce
wyst¹pienie.)

(G³os z sali: Niech pan kontynuuje.)
Krótko zatem rekapituluj¹c ten fragment, po-

wiem, ¿e budowano na ruchomych piaskach. Te
ruchome…

(Senator Kazimierz Kleina: Co budowano?)
Pocz¹wszy od bud¿etu pañstwa, a skoñczyw-

szy na polityce gospodarczej, bo tak naprawdê je-
dno z drugim jest zwi¹zane i jedno drugie determi-
nuje.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: To w Tunezji,
w Afryce.)

Tak, i zdaje siê, ¿e to jest dobre miejsce, w które
mo¿na by wys³aæ pana ministra Rostowskiego ra-
zem z panem premierem Tuskiem. Ma pan abso-
lutn¹ racjê, Panie Senatorze: Tunezja.

(Weso³oœæ na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale

koñczymy, koñczymy to, proszê pañstwa. Weso³o
jest, ale…)

39. posiedzenie Senatu w dniu 29 lipca 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy bud¿etowej na 2009 r. 79

(senator G. Banaœ)



Panie Marsza³ku, powinien pan wzi¹æ pod
uwagê, ¿e przeszkadzano mi parê minut, wiêc ja
muszê teraz ten czas odebraæ.

Zatem przechodz¹c do konkluzji. W planie no-
welizacji bud¿etu na ten rok mamy za³o¿enie, ¿e
wzrost gospodarczy bêdzie na poziomie 0,2%. Ko-
misja Europejska mówi, ¿e w Polsce rok 2009 mo-
¿e skoñczyæ siê ujemnym wzrostem, minus 1,4%,
MFW mówi, ¿e mo¿e to byæ 0,7. My znowu tego nie
dostrzegamy, znowu budujemy na tych tunezyj-
skich piaskach… Panie Senatorze, ja apelujê do
pana i pañskich kolegów: wyœlijcie wreszcie pana
ministra Rostowskiego do Tunezji razem z jego
pomys³ami bud¿etowymi i przede wszystkim pro-
gnozami, mo¿e tam siê sprawdzi.

Z racji tego, ¿e czas mój siê zakoñczy³,…
(G³os z sali: Jeszcze nie.)
…pan marsza³ek zechce… Aha, dziesiêæ minut,

bo jest pan marsza³ek Borusewicz… (Weso³oœæ na
sali)

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Nie, to nie od
momentu, kiedy jest nowy marsza³ek, biegnie
czas…)

Pan marsza³ek pozwoli, ¿e z³o¿ê na jego rêce…
Znowu nie ma pana senatora Rulewskiego. Mu-
sia³by siê spaliæ ze wstydu, po tym jak mówi³, ¿e
senatorowie Prawa i Sprawiedliwoœci s¹ zupe³nie
nieaktywni. Zatem sk³adam trzydzieœci dziewiêæ
poprawek do bud¿etu, które mo¿na by podzieliæ
na grupy. Bezpieczeñstwo jest bezcenne, zatem
oko³o 400 milionów z³ na modernizacjê Stra¿y Po-
¿arnej, Policji i Stra¿y Granicznej. To s¹ te wydat-
ki, które pañstwo musi ponieœæ i powinno ponieœæ
w imiê naszego wspólnego bezpieczeñstwa. Do te-
go to, o czym panie i panowie senatorowie ju¿ tu-
taj wspominali, czyli opieka spo³eczna, sprawy
kombatantów…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze…)

O tym te¿ trzeba pamiêtaæ.
Panie Marsza³ku, zechce pan przyj¹æ…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê to ju¿

z³o¿yæ, bo znacznie przekroczy³ pan czas.)
Tak, rozumiem, znacznie przekroczy³em… Pro-

szê bardzo, Panie Marsza³ku. Dziêkujê uprzejmie,
dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Piêkne, wzrusza-

j¹ce wyst¹pienie.)
(Senator Grzegorz Banaœ: Ale z t¹ Tunezj¹ to

mia³eœ dobry pomys³.) (Weso³oœæ na sali)
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Macieja

Klimê.

Senator Maciej Klima:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani
Minister!

Nowelizacja bud¿etu na rok 2009 jest wyni-
kiem z³ego przygotowania tego bud¿etu przez rz¹d
Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Bud¿et na 2009 r. w momencie po-
wstania by³ niewiarygodny, nieprzejrzysty, two-
rzony bez odpowiedniej ostro¿noœci i konserwa-
tyzmu w planowaniu. Prawo i Sprawiedliwoœæ
wielokrotnie w czasie powstawania bud¿etu oraz
w trakcie jego realizacji zg³asza³o zastrze¿enia do
przedstawionych za³o¿eñ makroekonomicznych.
Bud¿et nie uwzglêdnia³ œwiatowego kryzysu oraz
recesji i by³ zbyt optymistyczny, na przyk³ad w za-
kresie dochodów podatkowych. Zak³ada³ kilku-
nastoprocentowy wzrost w stosunku do ro-
ku 2008. W paŸdzierniku ubieg³ego roku pan mi-
nister Rostowski powiedzia³, ¿e Polacy mog¹ spaæ
spokojnie, bo kryzys w Stanach Zjednoczonych
nie dotknie polskiej gospodarki. Wielokrotnie
zmienia³y siê prognozy dotycz¹ce PKB, pocz¹wszy
od 4,8 do 1,7. W chwili obecnej na koniec tego ro-
ku planowany jest wzrost na poziomie 0,2. O bra-
ku przewidywalnoœci tego bud¿etu niech œwiad-
czy fakt przeszacowania dochodów: w zakresie
VAT o ponad 24 miliardy, CIT o 10 miliardów, PIT
o 5,9 miliarda, a w zakresie podatku akcyzowego
o ponad 6 miliardów. W chwili obecnej w planie
nowelizacji bud¿etu na 2009 r. zak³ada siê, ¿e do-
chody podatkowe i niepodatkowe bêd¹ o 2–3%
ni¿sze ni¿ w 2008 r. Takie oszacowanie dochodów
mo¿e budziæ w¹tpliwoœci, skoro utrzymuje siê
prognozê wzrostu PKB o 0,2. Ma³o prawdopodob-
na, jeœli chodzi o dochody, jest osi¹gniêcie wp³y-
wów zwi¹zanych z prywatyzacj¹, obliczonych
pierwotnie na oko³o 12 miliardów z³. Kilkakrotnie
zadawa³em w tej Izbie pytanie, ile œrodków planu-
je w tym roku pozyskaæ z prywatyzacji rz¹d, ale
nie uzyska³em odpowiedzi. Bior¹c pod uwagê jego
osi¹gniêcia, jeœli chodzi o prywatyzacjê Stoczni
Szczeciñskiej, nale¿y w¹tpiæ w realizacjê tych op-
tymistycznych za³o¿eñ. W bie¿¹cym roku obser-
wujemy spadek zatrudnienia i wzrost bezrobocia.
W maju 2009 r. bezrobotnych by³o o dwieœcie
trzynaœcie tysiêcy wiêcej ni¿ w maju 2008 r. Ob-
serwujemy równie¿ pogorszenie nastrojów przed-
siêbiorców, du¿ym niepokojem napawa progno-
zowany spadek nak³adów brutto na œrodki trwa³e
o prawie 2% oraz zmniejszenie spo¿ycia indywi-
dualnego. Banki krajowe zaostrzaj¹ warunki kre-
dytowe dla przedsiêbiorców, w handlu zagranicz-
nym obserwujemy zarówno spadek eksportu, jak
i importu.

Nowelizacja bud¿etu na 2009 r. wynika z ko-
niecznoœci naprawienia b³êdów. Nowelizacja ta
budzi wiele zastrze¿eñ i du¿y niepokój, poniewa¿
zwiêksza siê w niej deficyt pañstwa o 9 miliar-
dów z³, a jednoczeœnie przerzuca siê szereg wydat-
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ków na instytucje publiczne, samorz¹dowe,
zwiêkszaj¹c zad³u¿enie sektora publicznego. Dzi-
wi traktowanie przez rz¹d planowanych przyro-
stów œrodków z Unii Europejskiej z racji zmian
kursowych jako dochodów pañstwa. Jest to za-
bieg ryzykowny i nie wiadomo, czy przyniesie pla-
nowany efekt. Nowelizacja zak³ada zmniejszenie
kosztów obs³ugi zad³u¿enia publicznego w porów-
naniu z ubieg³ym rokiem o 2 miliardy, mimo
wczeœniejszych zapewnieñ pana ministra i rz¹du,
¿e bêd¹ sp³acaæ zad³u¿enie.

W dobie kryzysu, recesji w trakcie planowania
i realizacji bud¿etu nale¿y zwracaæ uwagê na
tych, którzy wymagaj¹ pomocy pañstwa. Tymcza-
sem w tym przypadku zlikwidowano miêdzy inny-
mi rezerwê solidarnoœci spo³ecznej; nie przewi-
dziano w bud¿ecie œrodków na tak zwany plan B
dla szpitali, a przecie¿ by³ to projekt rz¹dowy;
276 milionów zabrano ze œrodków przeznaczo-
nych na wsparcie samorz¹dów w zakresie stabili-
zacji systemu ochrony zdrowia; o ponad 1 miliard
zmniejszono dotacjê na Fundusz Alimentacyjny,
co byæ mo¿e groziæ brakiem regularnoœci wyp³at
nale¿nych alimentów.

Bezpieczeñstwo kraju jest jednym z podstawo-
wych elementów ka¿dego pañstwa. Niestety, ob-
serwujemy sta³¹ tendencjê do obni¿ania wydat-
ków na instytucje odpowiedzialne za bezpieczeñ-
stwo. Dotyczy to zarówno tej nowelizacji, jak rów-
nie¿ bud¿etu na 2009 r. W obu przypadkach
zmniejszono wydatki na BOR, CBA, Agencjê Wy-
wiadu, Agencjê Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego.
Jeœli chodzi o bezpieczeñstwo zdrowotne obywate-
li, to zmniejszono miêdzy innymi wydatki zwi¹zane
ze zdrowiem. Nowelizacja zak³ada zabranie z Naro-
dowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworo-
wych ponad 30 milionów; zadziwiaj¹ce jest te¿ to,
¿e zmniejszane s¹ inwestycje zwi¹zane ze szpitala-
mi uniwersyteckimi o ³¹czn¹ sumê 183 miliony z³ –
dotyczy to szpitali uniwersyteckich w £odzi, w Kra-
kowie, w Toruniu, w Gdañsku, Bia³ymstoku, ale
ju¿ we Wroc³awiu planuje siê wzrost wydatków.

Niepokoj¹co zmniejszone zosta³y dotacje pod-
miotowe na dwie unikatowe w skali œwiatowej ko-
palnie soli: w Wieliczce i w Bochni. Co do eduka-
cji, to nowelizacja bud¿etu na 2009 r. zak³ada za-
branie miêdzy innymi 307 milionów na sfinalizo-
wanie zmian w systemie oœwiaty w zwi¹zku z ob-
ni¿eniem wieku szkolnego. Ale najbardziej zadzi-
wiaj¹ce jest zmniejszenie o 340 milionów z³ œrod-
ków na s¹dy powszechne. S¹dzê, ¿e w istotny spo-
sób wp³ynie to na skutecznoœæ funkcjonowania
tych instytucji. Jednym ze sztandarowych za³o-
¿eñ Platformy Obywatelskiej podczas kampanii
wyborczej, obecnym w wypowiedziach pana pre-
miera, ministrów, by³a potrzeba zwiêkszenia na-
k³adów na naukê. W nowelizowanym bud¿ecie
zmniejsza siê te nak³ady o ponad 600 milionów z³.

W naszym kraju od wielu lat stwierdzamy za-
póŸnienia w zakresie infrastruktury drogowej.
Dlatego te¿ zmniejszenie œrodków na inwestycje
w infrastrukturê transportow¹ o 3 miliardy z³
uwa¿am za zahamowanie mo¿liwoœci rozwoju
w tym zakresie.

Istnieje szereg zagadnieñ zwi¹zanych z ryzy-
kiem nowelizacji bud¿etu na 2009 r. Wielk¹ nie-
wiadom¹ jest zakres i stopieñ realizacji zak³ada-
nej prywatyzacji. Druga sprawa to gwa³towny
wzrost d³ugu publicznego, wyst¹pi¹ te¿ problemy
z pozyskaniem dodatkowych œrodków na sp³atê
zad³u¿enia. Prawdopodobnie w tym lub w przy-
sz³ym roku osi¹gniemy pu³apy sanacyjne, byæ
mo¿e przekroczymy 55% i byæ mo¿e wtedy pan se-
nator Rulewski, który mówi³, ¿e nie widzi strajku-
j¹cych i protestów… Mog¹ siê takowe pojawiæ.
Niewiadom¹ pozostaje ryzyko kursowe oraz jego
wp³yw na dochody i wydatki. W sytuacji zad³u¿e-
nia publicznego, które wed³ug Komisji Europej-
skiej mo¿e wzrosn¹æ w tym roku do 6,5% PKB,
plany pana ministra dotycz¹ce wprowadzenia na-
szego kraju do RM2 w roku przysz³ym lub w na-
stêpnym s¹ zupe³nie nierealistyczne. To s¹ chciej-
stwa, klasyczne dzia³ania piarowskie.

Krytycznie nale¿y ustosunkowaæ siê do strate-
gii zarz¹dzania d³ugiem publicznym w zwi¹zku
z gwa³townym wzrostem zad³u¿enia zagraniczne-
go z 22% do 26%. Uwa¿am, ¿e zaci¹gniêcie w lipcu
tego roku w dwóch transzach obligacji zagranicz-
nych Skarbu Pañstwa na ³¹czn¹ sumê 3,5 miliar-
da dolarów zosta³o zrealizowane przy niekorzy-
stnym spreadzie w stosunku do dziesiêcioletnich
obligacji amerykañskich. Jest to tym bardziej dzi-
wne, ¿e na tej sali s³yszymy, ¿e mamy otwart¹ liniê
kredytow¹ w Miêdzynarodowym Funduszu Walu-
towym. NajwyraŸniej pozyskanie œrodków z Miê-
dzynarodowego Funduszu Walutowego by³oby
du¿o dro¿sze, skoro ministerstwo, rz¹d zdecydo-
wa³ siê zaci¹gn¹æ jedn¹ z dro¿szych po¿yczek do-
larowych na przestrzeni ostatnich dziesiêciu lat.

Bez wzrostu nak³adów brutto na œrodki trwa³e
w gospodarce, bez stworzenia warunków dla ka-
pita³u krajowego i zagranicznego, bez zintensyfi-
kowania wykorzystania œrodków unijnych grozi
naszej gospodarce spowolnienie, a byæ mo¿e rece-
sja. Niech nieobecny pan minister zdecyduje siê
wreszcie na reformê finansów publicznych, zmo-
bilizuje pana ministra Grada do zrealizowania za-
k³adanych planów oraz zapowiedzi rz¹du w zakre-
sie prywatyzacji. Rz¹d powinien w trybie pilnym
podj¹æ konkretne decyzje co do zmniejszenia wy-
datków w zakresie tak zwanych wydatków szty-
wnych. Jest to decyzja trudna, ale konieczna.

Panie Ministrze – zwracam siê do pana mini-
stra, który jest tu nieobecny – to nie Prawo i Spra-
wiedliwoœæ jest pana przeciwnikiem, ale spowol-
nienie i problemy finansowe. Niech pan skupi siê,
swój talent, swoje umiejêtnoœci, pracê, na walce
z kryzysem. Niech pan przedstawi dobre projekty,
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które pomog¹ nam wszystkim w tym trudnym
okresie. Bud¿et planuje siê na rok, czasami siê go
nowelizuje, ale decyzje finansowe dzia³aj¹ przez
lata i te decyzje, które podejmiemy w najbli¿szym
czasie, mog¹ mieæ wp³yw na najbli¿sz¹ nasz¹
przysz³oœæ. Dziêkujê.

A, jeszcze, Panie Marsza³ku, w kwestii polemiki
z nieobecnym wprawdzie panem senatorem…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, czas ju¿…
(Senator Maciej Klima: Przekroczy³em czas.

Przepraszam.)
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Karczewski, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
To, w jaki sposób nowelizujemy tê ustawê, mo-

¿e nie jest ¿enuj¹ce, ale jest przykre, bo jednak
ranga naszej Izby, izby wy¿szej parlamentu, jest
podwa¿ana. Proszê pañstwa, na dowód przedsta-
wiam pañstwu harmonogram pracy nad bud¿e-
tem, w którym niestety w dniach 29, 30 i 31 lipca
koñczy siê proces legislacyjny. Taki jest harmo-
nogram, pan senator równie¿ ma ten harmono-
gram, niestety, wszyscy mamy ten harmono-
gram. Wiemy, ¿e jesteœcie pañstwo nastawieni na
to, aby nie by³o ¿adnych poprawek. To jest przy-
kre, szkoda, bo jednak po to, ¿eby rz¹dziæ, trzeba
dokonaæ pewnej diagnozy, zwo³aæ konsylium
i póŸniej leczyæ. To konsylium to jest Sejm, to jest
Senat, a to, ¿e pañstwo nie s³uchaliœcie opozycji
w Sejmie, nie s³uchaliœcie w Senacie, powoduje
miêdzy innymi to, ¿e w tej chwili dokonujecie no-
welizacji bud¿etu.

Nie dziwiê siê, ¿e nie ma pana ministra Rostow-
skiego. Ja na jego miejscu, wstydz¹c siê za te s³o-
wa, które pada³y z tej trybuny, równie¿ nie poja-
wi³bym siê na dzisiejszym posiedzeniu. Po prostu
wstydzi³bym siê tego, co mówi³em wczeœniej. Dzi-
wiê siê jednak panu premierowi, ¿e ten urlop zo-
sta³ udzielony. Ja na miejscu pana premiera ta-
kiego urlopu panu ministrowi bym nie udzieli³,
dlatego, Panie Senatorze, ¿e dla powagi tej Izby,
dla powagi zagadnienia, którym siê zajmujemy,
pan minister powinien byæ dzisiaj obecny i powi-
nien odpowiadaæ na nasze pytania. A tymczasem
ju¿ a priori ustalono, ¿e w³aœciwie nas siê nie bê-
dzie s³ucha³o, nie bêdzie siê ws³uchiwa³o w nasze
wypowiedzi. Jestem przekonany, mogê siê z ka¿-
dym z siedz¹cych tu panów senatorów z Platformy
Obywatelskiej za³o¿yæ, ¿e ¿adna nasza poprawka
nie zostanie przyjêta.

Zastanawialiœmy siê nawet nad tym, czy nie
przedstawiæ jedynie dwóch, takich naprawdê klu-
czowych poprawek. Mówiliœmy tu, pan przewo-
dnicz¹cy, pan senator sprawozdawca u¿y³ takiego
okreœlenia, ¿e 50 milionów to jest niedu¿o, ale
2,4 miliona to naprawdê nie jest du¿o, dlatego go-
r¹co apelujemy do kole¿anek i kolegów z Platfor-
my Obywatelskiej o przywrócenie pomocy socjal-
nej dla kombatantów. 2,4 miliona w bud¿ecie to
jest naprawdê niewiele, to jest symboliczny gest
i serdecznie proszê, abyœcie pañstwo ten symboli-
czny gest uczynili.

Cieszê, ¿e pan przewodnicz¹cy, mówi¹c o s³u¿-
bie zdrowia, powiedzia³ o tym, ¿e pani minister bê-
dzie gotowa nam przedstawiæ swoje za³o¿enia re-
formowania systemu, finansowania systemu
opieki zdrowotnej, bo pani minister omija Senat.
Nie wiem, na pewno ma ku temu powody. By³a raz
i powiedzia³a wtedy znamienne s³owa, które pa-
miêtam i bêdê pamiêta³ do koñca ¿ycia: Prawo
i Sprawiedliwoœæ straszy spo³eczeñstwo prywaty-
zacj¹ szpitali, jak mnie kiedyœ straszono Ander-
sem na bia³ym koniu. Tak powiedzia³a na posie-
dzeniu komisji. No te¿ siê nie dziwiê, ¿e nie przy-
je¿d¿a do nas i nie rozmawia z nami, zawsze przy-
sy³a wiceministrów, sama nie by³a na posiedzeniu
¿adnej komisji, a szkoda, bo problemów s³u¿by
zdrowia jest bardzo du¿o i w problemach s³u¿by
zdrowia, jak w soczewce, skupiaj¹ siê sprawy ca-
³ego bud¿etu.

Dlatego nie bêdê mówi³ o tym, o czym ju¿ pañ-
stwo tu mówili, nie bêdê mówi³ o problemach spo-
³ecznych, o bulwersuj¹cym ca³kowitym zlikwido-
waniu rezerwy solidarnoœci spo³ecznej, nie bêdê
mówi³ o infrastrukturze, nie bêdê mówi³ o bezpie-
czeñstwie, nie bêdê mówi³ o 508 milionach, które
zabrano ze œrodków przeznaczonych na moderni-
zacjê s³u¿b mundurowych, skupiê siê jedynie na
problemach s³u¿by zdrowia. Mo¿e nie bêdê nawet
mówi³ o tym, na co zabrano, tylko o mechanizmie,
o mechanizmie, który obserwujemy nie od dzisiaj,
a jest to bardzo groŸne zjawisko.

Mianowicie to, co by³o do tej pory finansowane
z bud¿etu, z bud¿etu pañstwa przez Ministerstwo
Zdrowia, przekazywane jest do finansowania
z Narodowego Funduszu Zdrowia. Oczywiœcie Na-
rodowy Fundusz Zdrowia nie ma wiêkszych wp³y-
wów, w tym roku w zwi¹zku z kryzysem nast¹pi³
nawet spadek wp³ywów do Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, a te wszystkie procedury, które maj¹
tam byæ przekazane, zmniejsz¹ mo¿liwoœæ finan-
sowania innych procedur, procedur powsze-
chnych, tych procedur, które wykonywane s¹ na
co dzieñ.

To martwi, bo to jest bardzo z³y kierunek, od-
wrotny do tego, który mieliœmy my, Prawo i Spra-
wiedliwoœæ. My w krótkim czasie przygotowaliœ-
my jedn¹ bardzo istotn¹, wa¿n¹ ustawê, miano-
wicie ustawê o Pañstwowym Ratownictwie Medy-
cznym, która przesunê³a finansowanie ratowni-
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ctwa medycznego przedszpitalnego do bud¿etu
pañstwa, zaoszczêdzaj¹c w Narodowym Fundu-
szu Zdrowia œrodki w wysokoœci 1 miliarda
200 milionów z³. Pañstwo robicie dok³adnie od-
wrotnie, dzia³acie w odwrotnym kierunku, bardzo
z³ym, niekorzystnym, w dodatku w sytuacji zapo-
wiedzi pana premiera, ¿e nie bêdzie wzrostu fi-
nansowania Narodowego Funduszu Zdrowia, nie
bêdzie wzrostu sk³adki zdrowotnej o 1%, choæ na
podsumowaniu bia³ego szczytu – sam by³em, oso-
biœcie s³ysza³em, bardzo blisko siedzia³em, w tej
chwili jest to wielokrotnie pokazywane, powtarza-
ne w telewizji – pan premier mówi³ o wzroœcie
sk³adki zdrowotnej o 1% od 2010 r. W tej chwili siê
z tego wycofuje, wycofa³, podobnie jak z innych
obietnic, jak chocia¿by z tej deklaracji, któr¹ z³o-
¿y³ rok temu w Krynicy, mówi¹c o euro, o wprowa-
dzeniu euro od 2010 r.

Zarzuty, które tu padaj¹ i które wywo³a³y takie
wzburzenie panów senatorów, bo pañ nie ma,
chodzi o s³owa pana senatora Banasia o demon-
ta¿u pañstwa, s¹ jednak istotne, s¹ wa¿ne, pro-
szê pañstwa, bo kiedy Prawo i Sprawiedliwoœæ
rozpoczyna³o rz¹dy, zad³u¿enie szpitali by³o
w wysokoœci 6 miliardów z³, a gdy koñczy³o –
3 miliardy 200 milionów. Kiedy pañstwo zaczêli-
œcie, to by³o 3 miliardy 200 milionów, a teraz jest
grubo ponad 10 miliardów. I to jest w³aœnie de-
monta¿ pañstwa. A co do tego, ¿e wiele jest robio-
ne, jak to siê mówi, na potrzeby s³upków sonda¿y
wyborczych, to zgadzam siê z panem premierem,
ale nie z panem premierem Donaldem Tuskiem,
tylko z panem premierem Pawlakiem, który
o tym powiedzia³. I ja siê z nim w tym zakresie ab-
solutnie zgadzam. Tak ¿e, proszê pañstwa, my
mamy wiele pomys³ów, wiele propozycji, z tym ¿e
pañstwo nie chcecie ich s³uchaæ. To jest bardzo
przykre.

(G³os z sali: S³uchamy.)
To tylkos³uchacie i g³osujecie tak, jakwamka¿¹.
(Rozmowy na sali)
I to te¿ jest bardzo przykre i, niestety, nieko-

rzystne dla Polski. Chcemy, proszê pañstwa,
i ¿yczymy tego, aby to by³a ostatnia noweliza-
cja. Trzymamy kciuki za pana ministra, ¿yczy-
my mu pogody i ¿yczymy, ¿eby wiêcej nie trzeba
by³o nowelizowaæ bud¿etu. ¯yczymy tego Pol-
sce, ¿yczymy tego Polakom. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Chró-

œcikowskiego…
(G³os z sali: Przepraszam, jeszcze…)
A, przepraszam. Pan senator Korfanty.

Senator Bronis³aw Korfanty:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym siê odnieœæ do sprawy, która w tej

Izbie ju¿ by³a przeze mnie podnoszona, miêdzy in-
nymi w pytaniu do sprawozdawcy, pana senatora
Klimy. To sprawa bardzo wa¿na, szczególnie dla
Polaków mieszkaj¹cych poza wschodnimi grani-
cami naszego pañstwa – myœlê o Polakach na tak
zwanych dawnych Kresach Wschodnich.

Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie,
kiedy dwadzieœcia lat temu odrodzi³ siê Senat, jed-
nym z najwa¿niejszych zadañ by³o ponowne objê-
cie patronatem Polonii i Polaków mieszkaj¹cych
poza granicami kraju. W tym celu powo³ana zosta-
³a Komisja Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami
za Granic¹, która mia³a w sposób szczególny za-
jmowaæ siê naszymi rodakami rozsianymi po ca-
³ym œwiecie. Senatowi zosta³o zatem powierzone
bardzo trudne zadanie nawi¹zania kontaktów
z Poloni¹ oraz ws³uchiwania siê w problemy, który-
mi ¿yje ona w krajach aktualnego zamieszkania.
Jedn¹ z najwa¿niejszych spraw zg³aszanych przez
œrodowiska polskie by³o rozpoczêcie prac nad
ustaw¹ o Karcie Polaka. Senat zareagowa³ na to
wezwanie i pierwsze prace zaczê³y siê ju¿ w 1998 r.
By³a to jednak ustawa, która nie mia³a w naszym
parlamencie szczêœcia, gdy¿ dopiero w 2007 r.,
w ubieg³ej kadencji, uda³o siê j¹ uchwaliæ. Ustawa
o Karcie Polaka ma swój wymiar symboliczny, gdy¿
dotyczy Polaków mieszkaj¹cych w krajach, które
powsta³y po rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego, i jest
swego rodzaju zadoœæuczynieniem za doznane
krzywdy i, tak powiedzmy, uhonorowaniem za ich
mi³oœæ do ojczyzny. Uchwalaj¹c tê ustawê, daliœmy
sygna³, ¿e Polska, kraj, z którego pochodz¹ ich
przodkowie, nigdy o swoich rodakach nie zapom-
nia³a i nie zapomni. Z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹
mo¿na powiedzieæ, ¿e by³a to jedna z najwa¿niej-
szych ustaw, jakie powsta³y z inicjatywy Senatu,
ustawa, która wpisywa³a siê w oczekiwania œrodo-
wisk polskich poza granicami kraju. Niedawno
przy nowelizacji ustawy o Karcie Polaka mówiliœ-
my, ¿e w najbli¿szym czasie nale¿a³oby ni¹ obj¹æ
wszystkich Polaków mieszkaj¹cych poza granica-
mi kraju, co oczywiœcie poci¹ga³oby za sob¹ wzrost
kosztów zwi¹zanych z wydawaniem tych kart na
ca³ym œwiecie. Myœlê jednak, ¿e mimo takiego
wzrostu kosztów jesteœmy to naszym rodakom
winni. Dlatego z najwy¿szym zdumieniem przy-
j¹³em informacjê, ¿e ta szaleñcza pogoñ za oszczê-
dnoœciami bud¿etowymi dotknê³a tak¿e ustawy
o Karcie Polaka i ¿e obciêto o ponad 30% wydatki
na finansowanie zadañ wynikaj¹cych z tej ustawy.
Tego siê po ministrze finansów nie spodziewa³em,
bowiem sprawy Polonii i Polaków mieszkaj¹cych
poza granicami kraju zawsze, czy to w tej, czy w po-
przedniej kadencji, by³y ponad wszelkimi podzia-
³ami. Oszczêdzanie na Polakach, którzy w wyniku
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zakoñczenia II wojny œwiatowej, na mocy porozu-
mieñ zwyciêskich mocarstw, z dnia na dzieñ zna-
leŸli siê w innym kraju, gdzie byli straszliwie prze-
œladowani i gdzie przyznanie siê do polskiego po-
chodzenia by³o zagro¿one œmierci¹, jest decyzj¹
dramatyczn¹. Dla mnie ta sytuacja jest po prostu
nie do pojêcia.

Dla naszych rodaków otrzymanie Karty Polaka
jest czymœ niezmiernie wa¿nym, na to czekali
przez wiele, wiele lat. Kilkakrotnie mia³em przy-
jemnoœæ wrêczaæ Karty Polaka na £otwie, Ukrai-
nie czy Bia³orusi i zawsze ogarnia³o mnie wielkie
wzruszenie, gdy widzia³em ³zy w oczach osób, któ-
re je otrzymywa³y. Zastanawiam siê, kto wysun¹³
propozycjê obciêcia œrodków na realizacjê zadañ
wynikaj¹cych z ustawy o Karcie Polaka. Na pewno
nie by³a to osoba maj¹ca jakiekolwiek pojêcie
o sprawach Polaków mieszkaj¹cych poza granica-
mi naszego kraju.

Proszê Wysoki Senat o przeanalizowanie moich
argumentów i uwzglêdnienie poprawki przywra-
caj¹cej kwotê 4 milionów 500 tysiêcy z³ na realiza-
cjê zadañ wynikaj¹cych z ustawy o Karcie Polaka.
Panie Marsza³ku, sk³adam tak¹ poprawkê. (Ok-
laski)

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

œcikowskiego.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, chcia³bym

zg³osiæ poprawki, gdy¿ nie jest tak, jak tu wczeœ-
niej pan senator Rulewski wspomnia³, ¿e opozy-
cja nie ma ¿adnych propozycji. Ja myœlê, ¿e mamy
propozycje i je zg³aszamy. I bym powiedzia³ tak:
na posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa one
ju¿ by³y zg³aszane, niestety, z przykroœci¹ muszê
stwierdziæ, ¿e nie znalaz³o siê w ogóle pole do dys-
kusji nad nimi. Postawiono wniosek, aby g³oso-
waæ nad ustaw¹ bez poprawek, w zwi¹zku z tym
one w ogóle nie zosta³y poddane pod g³osowanie.
Przeszed³ w³aœnie ten jedyny wniosek, taki, ¿e
przyjmujemy ustawê bez poprawek.

I w zwi¹zku z tym przynajmniej wspomnê
o tych najwa¿niejszych, czyli o sprawie paliwa rol-
niczego, to jest 200 milionów z³, o melioracjach
wodnych, to s¹ 42 miliony 850 tysiêcy, o przywró-
ceniu programu wsparcia poakcesyjnego dla ob-
szarów wiejskich, o spó³kach wodnych i o zwal-
czaniu chorób zakaŸnych. Tych drobniejszych ju¿
nie wymieniam, wszystkie tutaj z³o¿ê panu mar-
sza³kowi.

Chcia³bym te¿ odnieœæ siê do wypowiedzi moje-
go przedmówcy, kolegi senatora Janka Rulew-

skiego, który prowokowa³ nas tutaj na sali, mó-
wi¹c, ¿e jest tak piêknie, tak wspaniale, ¿e prze-
cie¿ nikt na ulice nie wychodzi, ¿e nie ma proble-
mów i jest dobrze. A wiêc powiedzmy tak: mo¿e
i jest dobrze. Ale mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e jeden
z przywódców, kiedy dokrêca³ œrubê, to pyta³: jak
tam na dole, p³ac¹ podatki czy nie? P³acz¹ i p³ac¹.
To jeszcze dokrêciæ. I tak kilka razy. W koñcu py-
ta: i jak tam? No, œmiej¹ siê… I ja chcia³bym po-
wiedzieæ, ¿e mo¿e teraz jest moment, kiedy ju¿ za-
czynaj¹ siê œmiaæ. Mo¿e nale¿y przytoczyæ, co
wtedy powiedzia³ ten znany przywódca: poluzo-
waæ. I czy teraz te¿ nie czas poluzowaæ, bo mo¿e
byæ bardzo niebezpiecznie. My potrafimy ludzi
wyprowadzaæ na ulice, ale chyba nie jest to nasz¹
rol¹. I prosi³bym, abyœmy nie prowokowali do te-
go, bo naprawdê powodów jest wiele. Wielu z nas
na tej sali jest z dawnej opozycji, wielu wie, jak siê
organizowa³o protesty, strajki, ró¿ne tego rodzaju
dzia³ania. Naprawdê nie chcia³bym byæ tym, który
daje siê ponieœæ i idzie w tê w³aœnie stronê.

Ale chcê zwróciæ uwagê, ¿e w rolnictwie wcale
nie jest tak weso³o. Naprawdê jest Ÿle, a czasami
wrêcz tragicznie. Dzisiaj mogê powiedzieæ tak: do-
stajê telefony, ¿e oto jest problem z rzepakiem.
Bior¹, oczywiœcie, bior¹, tylko znowu jest zmowa
i znowu obni¿aj¹ ceny. Zaczynali od 1 tysi¹ca
200 z³ za tonê, potem by³o 1 tysi¹c 100, póŸniej
1 tysi¹c, dzisiaj 960 z³, a mówi¹, ¿e jeszcze mniej.
I to chodzi o rzepak techniczny. Rolnik dostaje za
tonê 750–800. Rzepaku urodzi³o siê mniej, plono-
wanie jest mniejsze, w przypadkach kryzysowych
powinno siê p³aciæ wiêcej, a p³aci siê mniej, wyko-
rzystuje siê koniunkturê. I protesty ju¿ grzej¹ rol-
ników, myœl¹ oni, co robiæ, bo przecie¿ to jest nor-
malne zdzierstwo. Sytuacja na rynku zbó¿ jest ta-
ka, ¿e w tej chwili wstrzymano skup pszenicy, nie
skupuje siê jej, mówi siê, ¿e ruszy skup, jak rusz¹
zbo¿a. Kto siê zmawia? Przemys³ t³uszczowy. By³y
rozmowy zwi¹zków bran¿owych dotycz¹cych
akurat producentów rzepaku, roœlin oleistych,
i powiedziano: œciana, nie chc¹ nawet s³uchaæ, ty-
le p³ac¹, ile chc¹. I pytanie: co w tym momencie
maj¹ zrobiæ rolnicy? No chyba jedynie to, co kole-
ga Janek Rulewski nam tutaj podpowiada.

Nastêpna sprawa. Dzisiaj znowu s³yszê, ¿e naj-
wiêksza spó³ka Elewarru proponuje 450 jako
punkt wyjœcia w przypadku pszenicy w skupie.
I to za chwilê siê stanie. A parametry s¹ takie wy-
sokie, jakich nigdy rolnicy nie mieli – 30% glute-
nu, wysokoœæ opadania taka, jakiej nawet normy
nie przewiduj¹. I co? Potem obni¿a siê koszty,
mniej rolnikowi siê p³aci, bo on w rzeczywistoœci
nie dostanie 450 tylko 380. No je¿eli doprowadzi-
my do takiej sytuacji, ¿e spó³ka, któr¹ zarz¹dza
w pewnym sensie Skarb Pañstwa, zaproponuje
takie ceny wyjœciowe, to wiadomo, co bêdzie póŸ-
niej. Pytam: czy ci rolnicy zawsze maj¹ byæ po-
szkodowani? Proszê zobaczyæ, co by³o z truskaw-
kami. Proszê zobaczyæ, co jest dzisiaj z wiœniami.
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Nie chce siê kupowaæ wiœni, tak¹ cenê siê p³aci, ¿e
nawet zbieranie siê nie op³aca. Wszyscy wykorzy-
stuj¹ sytuacjê, mówi¹, ¿e jest kryzys, ¿e jest nad-
wy¿ka, ¿e to koniunktura œwiatowa, ¿e my jesteœ-
my powi¹zani z globalnym rynkiem i nie mo¿emy
nic zrobiæ, bo globalny rynek decyduje o cenach,
Chiny decyduj¹, Austrialia decyduje. Co jest
z mlekiem? Jakie s¹ dzisiaj ceny mleka? A ch³opi
musz¹ to wszystko wytrzymaæ. I dlatego my mó-
wimy: nie obiecujcie pañstwo, ¿e zrealizujecie to,
o czym mówicie.

Przecie¿ pan minister Sawicki powiedzia³:
zwrócimy ch³opom koszty akcyzy za paliwo w stu
procentach. I co? Drugi rok ju¿ mija, a tego nie
ma. A jeszcze zmniejsza siê œrodki na paliwo rolni-
cze. No przecie¿ ten ch³op nie mo¿e p³aciæ akcyzy
za produkcjê w polu. No przecie¿ on kombajnem
jeŸdzi, on orze ci¹gnikami, wiêc dlaczego on ma tê
akcyzê p³aciæ? W innych krajach siê tego nie p³aci,
inne kraje stosuj¹ ca³kowite zwolnienia. Dlaczego
my tego nie wprowadzimy? St¹d ta poprawka,
która mówi o zwiêkszeniu tej kwoty o 200 milio-
nów. Ju¿ dzisiaj jest informacja, ¿e zabraknie
œrodków finansowych, bo ponoæ 3/4 ju¿ jest wy-
p³acone i w drugiej turze bêdzie brakowaæ… Dla-
tego zg³aszam tê poprawkê.

Melioracje, spó³ki wodne. To jest problem powo-
dzi. To jest zabezpieczanie, wychodzenie naprze-
ciw temu wszystkiemu. I te¿ trzeba dzia³aæ w tym
kierunku, ¿eby nie zmniejszaæ na to œrodków.

Mo¿na by tu pokazywaæ wiele problemów. Pro-
szê zobaczyæ, bud¿et uchwalony w 2008 r. nie zo-
sta³ wyczerpany w zakresie rolnictwa, nie zosta³
wykorzystany. Zadania PROW, czyli Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie zosta³y wyko-
nane, zadania te nie zosta³y zrealizowane. W bu-
d¿ecie nie wydano pieniêdzy na nie zaplanowa-
nych. W tym roku tak samo nie bêd¹ wydawane
œrodki. I te¿ siê oka¿e, ¿e to, co mia³o iœæ na infra-
strukturê na wsi, to, co mia³o iœæ na wsparcie go-
spodarstw, nie bêdzie zrealizowane. I znowu bêd¹
tego skutki. A ministerstwo rolnictwa mówi³o: my
sobie poradzimy na wiosnê. Jeszcze kiedy uchwa-
lano bud¿et mówili: my sobie damy radê, mamy
du¿e zabezpieczenie w rezerwach. Je¿eli zabrak-
nie œrodków na Agencjê Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, to znajd¹ siê gdzie indziej pie-
ni¹dze. A dzisiaj zdejmujemy 190 milionów z³ z tej
agencji, zmniejszamy nak³ady na agencjê, która
najwiêcej wyp³aca œrodków rolnikom. I ca³e
szczêœcie, ¿e s¹ inne œrodki, dziêki którym rolnicy
rzeczywiœcie s¹ zabezpieczeni. No s¹ p³atnoœci
bezpoœrednie niezwi¹zane z decyzj¹ urzêdnika. Te
p³atnoœci, które s¹ zwi¹zane z decyzj¹ urzêdnika,
s¹ blokowane, nie s¹ realizowane. Mia³y byæ renty
strukturalne, do tej pory nie ma programu rent
strukturalnych. Rolnicy pytaj¹, kiedy bêd¹ te re-
nty strukturalne. Pytanie, czy to nie jest jeden

z mechanizmów opóŸniania dzia³ania po to, ¿eby
nie wydaæ tych œrodków w tym roku. A przecie¿
ju¿ jest pó³rocze. Za rz¹dów PiS by³ przyjêty pro-
gram. Okreœlano na piêæ lat, ile rent struktural-
nych bêdzie rocznie przyznawanych, by³ przyzna-
ny limit. A teraz nagle siê mówi, ¿e tego nie ma.
Jak bêdziemy mówiæ, ¿e nie ma œrodków finanso-
wych… No mo¿na oszczêdzaæ, tylko pytanie, co
bêdzie w trakcie zmian strukturalnych. Przecie¿
nam zale¿y na tym, ¿eby powstawa³y zmiany
strukturalne, po to s¹ renty strukturalne. A œrod-
ków nie uruchomiono, decyzji nie ma. I tak po ko-
lei. A wiêc to niesprawnoœæ urzêdników powodu-
je, ¿e mo¿na oszczêdziæ pieni¹dze, mo¿na ich nie
wydaæ. Iluœ programów, które s¹ w ustawie zapi-
sane, nie realizuje siê. I dalej w bud¿ecie bêdzie
zapisane: niewydatkowane. I oto mamy trzy lata
dzia³ania PROW. A proszê mi powiedzieæ: ile œrod-
ków wydano na PROW w tym czasie? W tym roku
rzeczywiœcie powinny byæ przyjête dobre roz-
wi¹zania. Powinno byæ tak: jest kryzys, a wiêc wy-
dawane s¹ œrodki, rolnicy dostaj¹ pieni¹dze, in-
westuj¹, koniunktura siê napêdza, s¹ podatki.
A my dzia³amy w kierunku zahamowania. Tak sa-
mo jest w bud¿ecie z inwestycjami. Przecie¿ wszê-
dzie mi mówiono, co powtarzam, p³acy nie obcina-
my, tylko zmniejszamy inwestycje. A co to s¹ in-
westycje? Przecie¿ to s¹ dochody. Pan senator Ru-
lewski wspomnia³ tutaj, ¿e przecie¿ gospodarka
jest oparta na wewnêtrznym dzia³aniu, a to zna-
czy, ¿e my jesteœmy znacz¹co zale¿ni od wydat-
ków bud¿etowych. To te¿ jest wp³yw na gospodar-
kê. Jeœli rz¹d potwierdza tê zasadê, no to urucha-
miajmy dzia³ania inwestycyjne, a nie blokujmy
ich ca³y czas.

Proszê pañstwa, mo¿na by wiele problemów
pokazywaæ w rolnictwie. Mo¿na mówiæ, ¿e jest
kryzys, jest problem. Wychodz¹c naprzeciw, zgo-
dnie z programem Unii Europejskiej… My nie ma-
my 100% dop³at, nie mamy tego, co maj¹ w kra-
jach starej Piêtnastki, mamy dop³aty na poziomie
50% tego, co w starej Unii Europejskiej. A wiêc ju¿
przez to jesteœmy niekonkurencyjni. Ale mówimy:
s¹ krajowe mechanizmy wsparcia, one s¹ ujête
w bud¿ecie i one powinny byæ zwiêkszane. A nie s¹
zwiêkszane. Mo¿na mówiæ, ¿e w kryzysie trudno
to zrobiæ, ale przynajmniej realizujmy to, co po-
winniœmy zrealizowaæ, nie blokujmy dzia³alnoœci
gospodarczej, pocz¹wszy od rolników po przed-
siêbiorstwa, które bêd¹ tworzyæ dla rolników fun-
kcjonuj¹cych w ca³ym tym ³añcuchu.

Proszê o poparcie tych poprawek, które zg³a-
szam i przekazujê panu marsza³kowi. Dziêkujê.
(Oklaski)

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

£ukasza Andrzejewskiego.
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Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Najwa¿niejsz¹ po konstytucji ustaw¹, jak¹

mo¿e uchwaliæ w³adza ustawodawcza w porozu-
mieniu z w³adz¹ wykonawcz¹, jest ustawa bu-
d¿etowa. Jest to te¿ test prawdy o sprawnoœci
funkcjonowania pañstwa. I tutaj nie ma co cza-
rowaæ siê programami politycznymi, bo bud¿et
prawdê powie.

Co wynika z poprawki bud¿etowej, oczekiwanej
zreszt¹ ju¿ podczas uchwalania poprzedniego,
ma³o realnego, ale za to pe³nego optymizmu, tro-
szkê odrealnionego bud¿etu? Ano wynika to, ¿e
zwijamy sprawnoœæ pañstwa coraz bardziej. Ja
nale¿ê do zwolenników tezy, ¿e im mniejszy bu-
d¿et, tym lepsze pañstwo, ale mo¿na te¿ reprezen-
towaæ tak¹ tezê, ¿e finanse publiczne bêd¹ prze-
rzucone z bud¿etu na daniny i formy samofinan-
sowania siê spo³eczeñstwa obywatelskiego. Tym-
czasem jeden ma³y przyk³ad pokazuje, ¿e tak na-
prawdê dzia³amy w oparach niekonsekwencji, ¿e-
by nie powiedzieæ absurdu.

Otó¿ wraz z sygnalizowanym od dawna kryzy-
sem w przychodach mamy niesprawne dyspono-
wanie mechanizmami wsparcia, zarówno we-
wn¹trzkrajowymi, gdzie s¹ œrodki bud¿etowe, jak
i zagranicznymi, bo wykorzystanie funduszy eu-
ropejskich jest nik³e. Oczywiœcie je¿eli nie liczymy
tego, ¿e w sytuacji du¿ej deprecjacji z³otówki ko-
rzystne dla bud¿etu jest przewalutowanie 8 mi-
liardów z tytu³u tego, co w³o¿y³a Unia Europejska
do bud¿etu. Ale to tak na marginesie.

Chcê skupiæ siê na tym, co jest przedmiotem
zainteresowania prowadzonej przeze mnie Komi-
sji Kultury i Œrodków Przekazu. Otó¿ robi siê
wszystko, ¿eby zraziæ obywateli do finansów pub-
licznych w postaci daniny publicznej, jak¹ jest
tak zwany abonament. Wszystko jedno, czy p³aci
siê od radioodbiornika, czy od guzika, wa¿ne, ¿e
jest to finansowanie podstawowych instrumen-
tów spo³eczeñstwa obywatelskiego, niezale¿nych
od wp³ywów w³adzy publicznej, tak jak chc¹ tego
art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka
i mechanizm wzajemnego przep³ywu informacji,
czyli podstawowego instrumentu funkcjonowa-
nia spo³eczeñstwa obywatelskiego.

I co w tej dziedzinie siê proponuje? No, mówi
siê, ¿e mo¿na nie p³aciæ, ¿e jest z³a œci¹galnoœæ,
wiêc jak siê nad czymœ nie panuje, to najlepiej to
zlikwidowaæ. Jak siê nie umie zarz¹dzaæ aktywa-
mi Skarbu Pañstwa, to najlepiej je sprywatyzowaæ
i oddaæ w obce rêce, a¿ do absurdu. Jak Polak nie
potrafi, to mo¿e Niemiec przyjdzie i bêdzie potrafi³.
No, takie s¹, czêsto absurdalne, konsekwencje ta-
kiego stanowiska, którego chyba nikt z nas nie
akceptuje, ale gdzieœ w podtekœcie takie wnioski
siê rodz¹.

No i proszê sobie wyobraziæ zrealizowanie w tej
trudnej sytuacji bud¿etowej programu politycz-

nego pisanego w zupe³nie innych realiach, ¿e oto
bud¿et ma przej¹æ ca³kowicie finansowanie me-
diów publicznych. No, je¿eli siê nie zmierza do
zlikwidowania tych mediów, tylko rzeczywiœcie do
sfinansowania wype³nienia przez nie ich roli, to
jest to contradictio in adiecto, to jest to jakaœ
sprzecznoœæ sama w sobie. Obstawanie przy ideo-
logii sprzecznej z realistycznym widzeniem, jak
funkcjonuj¹ dzisiaj bud¿et i realia pañstwa, przy
niesprawnoœci pañstwa w zakresie dyscypliny
bud¿etowej, dyscypliny finansów publicznych,
opieranie siê na pewnych mrzonkach i za³o¿e-
niach teoretycznych, jak to nierealne euro w ro-
ku… No, mo¿na by by³o powiedzieæ, ¿e w 2010 r.
i by³oby to tak samo nierealne, jak w 2012 r. No,
wydaje mi siê, ¿e trochê realizmu by siê przyda³o ,
a nie tylko elementów gry politycznej. Bo ci, któ-
rzy obserwuj¹ ten przedziwny mecz miêdzypartyj-
ny odbywaj¹cy siê przy coraz bardziej pustych
trybunach, na coraz gorszym boisku, nie s¹ zain-
teresowani, kto komu strzeli bramkê, tylko tym,
kto w koñcu zacznie graæ. To przypomina mi grê
trzeciej ligi, nawet nie drugiej, je¿eli chodzi o za-
rz¹dzanie pañstwem.

Ja staram siê byæ cz³owiekiem dobrej wiary –
a przynajmniej muszê za³o¿yæ, tak jak na drodze,
zasadê ograniczonego zaufania: dopóki nie zoba-
czymy, ¿e ktoœ nie realizuje zasad racjonalnego
kierowania swoim pojazdem albo zarz¹dzania
drog¹, to musimy wierzyæ, ¿e chce on wype³niæ
to, co wynika z kodeksu drogowego, nawet je¿eli
go zmieniamy kilkanaœcie razy w ci¹gu roku –
i chcê wierzyæ, ¿e pañstwo rzeczywiœcie chce
przej¹æ kierowanie przynajmniej mediami, w za-
kresie swojego finansowania i tego bud¿etu, co
deklaruje, w interesie pañstwa, spo³eczeñstwa
obywatelskiego, nas wszystkich. I dlatego w bu-
d¿ecie bardzo mi brakuje tego testu wiarygodno-
œci.

No bo je¿eli siê mówi, ¿e w 100% misyjny pro-
gram, jakim jest 2 Program PR, przestanie istnieæ
bez wsparcia bud¿etowego, no to trzeba coœ zapi-
saæ w tym bud¿ecie, chocia¿by w rezerwie ogólnej
albo w rezerwie celowej. A je¿eli nie, to jest to po
prostu humbug, a nie polityka pañstwowa.

W zwi¹zku z tym, ¿e ja uwa¿am, ¿e to nie jest
humbug, tylko ¿e mamy do czynienia z wiarygo-
dnym rz¹dem, który powinniœmy wesprzeæ wte-
dy, gdy deklaruje on coœ pozytywnego, sk³adam
poprawkê. Mianowicie chodzi o to, ¿eby tam,
gdzie grozi pe³na zapaœæ misji, chodzi o 2 Program
PR – nie bêdê rozwija³ tematu, bo wszyscy pañ-
stwo go znacie – wpisaæ kwotê finansowania w po-
staci 10 milionów z³, na ca³y rok to wystarczy, na-
wet je¿eli padn¹ inne media. Telewizja sobie da
radê, ale radio sobie nie da rady, to jest aksjoma-
tem w tej chwili, a zw³aszcza par excellence pro-
gram misyjny, jak¹ jest „dwójka”. Chodzi o to, ¿e-
by to wpisaæ, a obci¹¿yæ rezerwê celow¹ i wpisaæ
to jako dofinansowanie realizacji misji publicznej
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przez Program 2 Polskiego Radia z kwot¹ wydat-
ków bie¿¹cych jednostek bud¿etowych.

To dla mnie, jako dla przewodnicz¹cego komisji
kultury, jest test wiarygodnoœci rz¹du. Testem
niewiarygodnoœci jest zaœ to, ¿e ju¿ zaczêto re-
mont w Sejmie, co oznacza, ¿e ¿adnej naszej po-
prawki nikt ju¿ powa¿nie nie traktuje. Ja traktujê
nasze funkcjonowanie, Sejmu, rz¹du i wszyst-
kich polskich w³adz, powa¿nie i dlatego sk³adam
tê poprawkê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Czes³aw Ryszka: A TVP Kultura?)
Je¿eli poprawki zostan¹ przeg³osowane, to

Sejm bêdzie musia³ siê zebraæ, Panie Senatorze…
(Senator Czes³aw Ryszka: A TVP Kultura?)
…nawet w Senacie.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak myœlê, dlate-

go j¹ sk³adam, bo inaczej by³oby to bezcelowe.)
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Bi-

sztygê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Szanowni

Pañstwo!
Ja bêdê siê stara³ jak najmniej wchodziæ w poli-

tykê i patrzeæ na to, o czym dzisiaj mówimy, z pun-
ktu widzenia pragmatyka i cz³owieka, który przez
wiele lat zajmowa³ siê gospodark¹.

Otó¿ ja przez wiele lat by³em dyrektorem finan-
sowym w du¿ej firmie budowlanej, mia³em te¿
epizod w Radzie Miasta Krakowa, a wiêc na pod-
stawie tych dwóch doœwiadczeñ chcia³bym pañ-
stwu powiedzieæ…

(G³os z sali: I w sejmiku.)
Tak, i w sejmiku.
…jak z punktu widzenia pragmatyka powinno

siê patrzeæ na kwestie bud¿etu.
Otó¿ ja twierdzê, ¿e bardzo wielu przedsiêbior-

ców – w samorz¹dach jest podobnie, ale najpierw
skupmy siê na przedsiêbiorcach – w zasadzie bar-
dzo œrednio interesuje ca³a debata bud¿etowa.
Oni sobie radz¹ z poszczególnymi mechanizmami
tak jak potrafi¹. Jest tylko kwestia pewnego usta-
wodawstwa i ram prawnych, takich, ¿eby im
w tym nie przeszkadzaæ. Pañstwo przyjêliœcie tu-
taj tak¹ taktykê, ¿e stawiacie diagnozê, ¿e wszyst-
ko jest Ÿle. Otó¿ z t¹ retoryk¹ mo¿na siê zgodziæ,
ale niekoniecznie. Bo je¿eli mówimy, ¿e na drogi
mia³o byæ tyle, a jest mniej, to dlaczego nie mówi-
my, ¿e jest jednak 18 czy 19 miliardów z³? Podob-
nie w ka¿dej dziedzinie, w ka¿dej ga³êzi bud¿etu.

To tak jak w s³ynnej historii ze szklank¹: mo¿na
mówiæ, ¿e jest do po³owy pe³na albo ¿e do po³owy
pusta. Ja stara³bym siê widzieæ rzeczy pozytywne

w tym bud¿ecie, bo jest ich mnóstwo. Gdy s³yszê
tu tak niezwyk³e s³owa, jak demonta¿, katastrofa,
rozkradanie, to ja…

(Senator Stanis³aw Karczewski: Rozkradanie?
Nie by³o.)

By³o: rozkradanie maj¹tku pañstwa…
(Senator Stanis³aw Karczewski: Kto tak mó-

wi³?)
By³o.
…to ja takim s³owom zdecydowanie mówiê:

nie. Przede wszystkim dlatego, ¿e znakomici lu-
dzie, którzy przygotowywali ten bud¿et, i pani mi-
nister Suchocka, i obecny tutaj przedtem pan mi-
nister Kotecki, w sposób perfekcyjny i profesjo-
nalny odpowiadali na pytania i t³umaczyli mecha-
nizmy. I nie wierzê w to, ¿e ci pañstwo by to robili,
gdyby to, o czym panowie tutaj mówiliœcie, mia³o
do tego prowadziæ, gdyby ta ca³a konstrukcja mia-
³a spowodowaæ spe³nienie siê tych s³ów. Otó¿ ja
absolutnie w to nie wierzê.

Z jedn¹ kwesti¹ doktrynaln¹ nie chcia³bym siê
zgodziæ. Mianowicie pañstwo tutaj podnosiliœcie
wiele razy kwestiê dochodów z prywatyzacji. Po-
dawana by³a w w¹tpliwoœæ kwota 12 miliardów z³,
któr¹ pan minister Grad zobowi¹za³ siê uzyskaæ,
bo to jest dwieœcie firm i 12 miliardów z³. Teraz jest
jeszcze wersja wyd³u¿onego programu, przedsta-
wiona przez pana ministra Grada, siêgaj¹ca do
2010 r. Otó¿ z ca³¹ stanowczoœci¹, w imieniu wie-
lu œrodowisk biznesowych i przedsiêbiorców,
chcia³bym pañstwu powiedzieæ, ¿e pañstwo jest
najgorszym z mo¿liwych w³aœcicieli, proszê w to
uwierzyæ, jest najgorszym z mo¿liwych w³aœcicie-
li. A zatem, je¿eli jest mo¿liwoœæ sprzedania, i to
niekoniecznie w obce rêce – to nie jest tak, ¿e Nie-
mcy czy jakiœ inny naród potrafi¹, a my nie potra-
fimy – to po prostu trzeba robiæ wszystko, ¿eby
w bardzo roztropny sposób, przy zachowaniu w³a-
œciwych funkcji firm, po prostu je sprzedawaæ.
Jest zupe³nie inny mechanizm zarz¹dzania, me-
chanizm nadzoru, wtedy s¹ zyski, które mo¿na
przeznaczyæ na te inne cele.

Bo trzeba pañstwu wiedzieæ, ¿e to nie tylko
z bud¿etu s¹ finansowane zagadnienia, o których
tutaj mówiliœmy. Bardzo du¿o mówimy o tych
problemach œrodowisk kombatanckich, bardzo
du¿o mówimy o problemach szkolnych. Przecie¿
bardzo mocnym Ÿród³em finansowania s¹ nie tyl-
ko organizacje pozarz¹dowe i samorz¹dy, ale rów-
nie¿ przedsiêbiorcy. Oni z radoœci¹ dziel¹ siê tym,
co wypracuj¹, tylko w warunkach, w których da
siê im szansê na wypracowanie tego.

I dlatego ja jestem spokojny, proszê pañstwa,
¿e ka¿dy z tych mechanizmów, o których mówili-
œcie, ka¿da z tych rzeczy, na któr¹ zwracaliœcie
uwagê, to wszystko zostanie za³atwione. Mo¿e nie
bêdzie zapisów w bud¿ecie, ale nie wierzê w to, ¿e-
by byli ludzie, którzy ze swoimi dramatycznymi
problemami zostan¹ sami. Nie ma takiej mo¿liwo-
œci, bo na tak¹ niewra¿liwoœæ absolutnie nie ma
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akceptacji. I jest pe³na aprobata dla tego, ¿e te
kwestie powinny byæ i bêd¹ rozwi¹zywane.

Pañstwo mówicie, ¿e wszystko jest Ÿle, ale prze-
cie¿ jest tyle piêknych rzeczy, na przyk³ad Euro
2012, jutro bêdziemy dyskutowaæ o tym, na pew-
no siê dowiemy, ile wa¿nych rzeczy ju¿ tam siê do-
kona³o. I na te inwestycje s¹ œrodki. Program Moje
Boisko Orlik 2012, znakomity program, który
œwietnie wychodzi. Po prostu trzeba siê cieszyæ
z tego, ¿e coœ takiego siê odbywa i ¿e w wielu miej-
scowoœciach – przynajmniej w tych, z którymi ja
mam kontakt, tak jest – ju¿ miesi¹c wczeœniej s¹
zapisy, ¿eby z tych orlików korzystaæ. I chwa³a za
to, ¿e w tym roku jest równie¿ zapis, ¿eby ten pro-
gram by³ kontynuowany. Obszary wiejskie – tak
samo.

Tutaj by³ poruszany problem bezpieczeñstwa.
Chcia³bym zwróciæ pañstwa uwagê jeszcze na
dwie kwestie. Otó¿ ja wielokrotnie rozmawia-
³em… Mówiê o tym, bo poruszona tutaj kwestia
s³ynnego zbiornika Œwinna Porêba dotyczy aku-
rat mojego okrêgu ma³opolskiego. Minister Gaw-
³owski oœwiadczy³, ¿e wszystkie kwestie, które s¹
na zaawansowanym etapie dokumentacji i przy-
gotowania inwestycji, bêd¹ sfinansowane. Tam
jest problem oczekiwañ samorz¹dów, które zrobi-
³y coœ na kszta³t koncertu ¿yczeñ, i tutaj mo¿e byæ
pewien problem. Jest jeszcze niewykorzystana
i niepodnoszona kwestia partnerstwa publiczno-
-prywatnego. Stworzyliœmy na tej sali niedawno
podstawy do tego, ¿eby z partnerstwa publiczno-
-prywatnego korzystaæ w³aœnie w finansowaniu
ró¿nych takich trudnych zadañ.

I jeszcze sprawa Policji. To jest mo¿e taki incy-
dentalny przyk³ad, ale pañstwo mówiliœcie, jakie
smutne by³o to œwiêto Policji. Ja nie wiem, mo¿e
mia³em szczêœcie, ale uczestniczy³em w niezwykle
radosnym œwiêcie Policji w Krakowie, otwieraliœ-
my Komisariat Policji w Bie¿anowie. To prawda,
¿e takich komisariatów powinniœmy mieæ trzy ra-
zy tyle, to prawda, ¿e sprzêt powinien byæ jeszcze
lepszy. Ale nikt nie mówi, ¿e te kwestie nie bêd¹
rozwi¹zywane. Bêd¹ rozwi¹zywane, tylko byæ mo-
¿e bêdzie to trochê przesuniête w czasie.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na jeszcze jedn¹
wa¿n¹ sprawê, byæ mo¿e skoñczy siê to nasz¹
wspóln¹ inicjatyw¹ ustawodawcz¹. Otó¿ nie tak
dawno by³ jeszcze taki zapis – to jest nawi¹zanie
do tego wstêpu o przedsiêbiorcach – w ustawie
o Policji, ¿e przedsiêbiorcy mogli wp³acaæ na Fun-
dusz Wspierania Policji. Bo jak pañstwo wiecie,
przy starostwach istnia³ taki fundusz i nadal ist-
nieje. Ale, niestety, w którymœ momencie zrezyg-
nowano z tego zapisu. Mo¿e trzeba do niego wró-
ciæ. Przecie¿ to nie jest coœ, co z definicji jest zja-
wiskiem kryminogennym. Ja wiem, bo ja tê spra-
wê próbowa³em jakoœ rozpracowaæ i doœæ d³ugo
prowadzi³em korespondencjê w tej sprawie z mi-

nistrem Rapackim. Na dzisiaj odpowiedŸ jest ta-
ka, ¿e jest mo¿liwoœæ wspierania Policji przez
przedsiêbiorców za poœrednictwem fundacji i sto-
warzyszeñ. I byæ mo¿e to jest œcie¿ka, któr¹ trzeba
kontynuowaæ.

I ju¿ koñcz¹c, chcia³bym siê ustosunkowaæ do
takiej oto kwestii… Aha, jeszcze wypowiedŸ pana
Zbigniewa Chlebowskiego. Otó¿ ja uwa¿am, ¿e
wojewodowie w konsultacji z rz¹dem, ca³y czas te
wywiady… Mo¿e czasem jest tak, ¿e ktoœ coœ mó-
wi, a s³uchaj¹cy rozumie z tego tylko to, co chce
zrozumieæ. Nie wierzê w to, ¿e pan przewodni-
cz¹cy móg³ mieæ jak¹œ z³¹ intencjê. Po prostu wo-
jewodowie w konsultacji z rz¹dem w miarê mo¿li-
woœci, w miarê potrzeb poszczególne pozycje
ograniczali. I s¹dzê, ¿e to by³o raczej na zasadzie
dialogu.

Pañstwo mówiliœcie tutaj o poprawkach. Otó¿
ja jako pragmatyk, cz³owiek, który realnie patrzy
na ¿ycie i twardo stoi na ziemi, nie bêdê g³osowa³
za ¿adn¹ poprawk¹ na tym etapie, dlatego ¿e wy-
wróc¹ one ca³¹ misternie przez kogoœ tworzon¹
konstrukcjê. I nie umia³bym rozstrzygn¹æ, czy ta
kwestia, czy nawet 2 miliony z³, czy 20 milio-
nów z³… No nie o to tu chodzi, tu chodzi o pewien
mechanizm. Jestem jednak zdecydowanie za
tym, ¿ebyœmy w terminie póŸniejszym w ró¿nych
innych formach o te kwestie walczyli, tak jak ju¿
mówi³em. I jestem przekonany, ¿e nikt, kto jest
w potrzebie… Tutaj zw³aszcza mi to do¿ywianie
dzieci utkwi³o w pamiêci i bezpieczeñstwo itd., Je-
stem przekonany, ¿e ¿adna z tych kwestii nie zo-
stanie zmarginalizowana.

I na koñcu, dziêkuj¹c za uwagê – chyba siê
zmieœci³em w tych dziesiêciu minutach – powiem:
wiêcej optymizmu. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kleina.
(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie, dyskusja na sali nie jest

wskazana.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku!
Powoli koñczymy dyskusjê nad nowelizacj¹

ustawy bud¿etowej na rok bie¿¹cy. Jesteœmy
w po³owie roku, ju¿ poza po³ow¹ roku, a wiêc do
koñca roku pozosta³o nam mniej miesiêcy, ni¿
mamy ich za sob¹. Ta ustawa, ta zmiana ustawy
bud¿etowej jest rzeczywiœcie potrzebna i dobrze
przygotowana przez rz¹d. I cieszê siê, ¿e uda³o siê
przez tych kilka miesiêcy tego trudnego czasu
przebrn¹æ w taki sposób, ¿e i wydatki, i dochody
bud¿etu pañstwa s¹ na takim poziomie, ¿e nie
musimy siê tego wstydziæ.
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Podczas dzisiejszej debaty moj¹ uwagê przyku-
³y szczególnie dwa problemy, które by³y tak bar-
dzo dra¿liwe, tak¿e w miêdzyczasie, gdy w studiu
telewizyjnym wspólnie z panem marsza³kiem Ro-
maszewskim dyskutowaliœmy nad t¹ ustaw¹ bu-
d¿etow¹. Pan marsza³ek Romaszewski te¿ zwróci³
uwagê na problem zwi¹zany i z Kart¹ Polaka, i ze
œrodkami na rzecz kombatantów. Powiedzia³em
wówczas – i teraz te¿ chcia³bym to podtrzymaæ – ¿e
jestem przekonany, ¿e je¿eli mia³oby zabrakn¹æ
w jakimkolwiek stopniu œrodków na te dwa cele,
to na pewno rz¹d poradzi sobie z tym problemem
i znajdzie œrodki finansowe, chocia¿by z rezerwy
ogólnej Rady Ministrów. Tym bardziej, ¿e te œrod-
ki, których zmniejszenie proponujemy – mówiê
o œrodkach przeznaczonych na Kartê Polaka…
Proszê pañstwa, chcia³bym, abyœmy nie straszyli
ludzi, ¿e to ograniczy wydawanie Karty Polaka Po-
lakom na Wschodzie. My jako Senat powinniœmy
byæ na te sprawy bardzo, bardzo mocno wyczule-
ni. A wiêc jeszcze raz chcê powiedzieæ, ¿e jestem
przekonany, ¿e to podstawowe zadanie, miêdzy
innymi opieka nad Poloni¹, Polakami za granic¹,
szczególnie na Wschodzie, w ¿aden sposób z po-
wodu bud¿etu w takim kszta³cie, w jakim go bê-
dziemy przyjmowali w najbli¿szych dniach, nie
ucierpi.

I chcia³bym jeszcze powiedzieæ, ¿e ten czas kry-
zysu, który teraz prze¿ywamy, powinien byæ dla
nas wszystkich czasem myœlenia nad tym, jak ra-
cjonalizowaæ ró¿ne zadania, które s¹ zadaniami
pañstwa, jak racjonalizowaæ tak¿e wydatki na za-
dania, które s¹ finansowane z bud¿etu pañstwa.
Za chwilê, mo¿e jeszcze dzisiaj albo ju¿ jutro, bê-
dziemy dyskutowali nad ustaw¹ o finansach pub-
licznych. Jest to znakomita szansa dla nas wszys-
tkich, abyœmy raz jeszcze przemyœleli, w jaki spo-
sób uszczelniæ system finansowy pañstwa, jak
doprowadziæ do tego, ¿eby te pieni¹dze – które od-
daj¹ w nasze rêce ludzie czêsto niezamo¿ni, ubo-
dzy, w formie ró¿nego rodzaju podatków – rozdy-
sponowaæ w sposób racjonalny, przemyœlany,
z myœl¹ o tych w³aœnie, którzy sk³adaj¹ siê na ten
wielki tort, jakim jest bud¿et pañstwa.

Warto by³oby siê te¿ zastanowiæ przy okazji tej
debaty bud¿etowej, ale tak¿e podczas debaty nad
ró¿nego rodzaju innymi przepisami, ustawami,
które wprowadzamy, na ile – z tego powodu, ¿e na
przyk³ad jesteœmy dzisiaj ju¿ od kilku lat cz³onka-
mi Unii Europejskiej – niektóre wydatki, które
kiedyœ, gdy Polska nie by³a cz³onkiem Unii Euro-
pejskiej, by³y wa¿ne, dzisiaj nie musz¹ ju¿ byæ po-
noszone w dotychczasowym zakresie, chodzi mi
na przyk³ad o niektóre wydatki na s³u¿by mundu-
rowe. A my ci¹gle z uporem, tak¿e tu, na tej sali,
mówimy, ¿e na tê czy inn¹ s³u¿bê jest za ma³o pie-
niêdzy. A one dzisiaj wykonuj¹ zadania w du¿o
mniejszym zakresie – albo te¿ s¹ niepotrzebnie

rozbudowane – ni¿ wykonywa³y wtedy, gdy Polska
jeszcze nie by³a cz³onkiem Unii Europejskiej.
Warto na te tematy rozmawiaæ.

I jeszcze mam proœbê do kolegów, nie tylko
z Platformy Obywatelskiej, ale tak¿e do kolegów
z Prawa i Sprawiedliwoœci, aby mówi¹c o tych wy-
datkach, które s¹ realizowane z bud¿etu pañ-
stwa, pamiêtali o tym, ¿e to s¹ pieni¹dze z trudem
wypracowane przez ludzi, przez ma³e firmy, przez
naszych obywateli, ¿e ³atwo jest nam dyskuto-
waæ, decydowaæ, mówiæ: milion tu, 2 miliony tam,
a 10 czy 300 milionów z³ na ró¿ne inne cele. £atwo
nam dysponowaæ tymi pieniêdzmi, ale pamiêtaj-
my, z jakim trudem one przychodz¹ do bud¿etu
pañstwa, z jakim trudem s¹ wypracowywane.

Mam nadziejê, ¿e ta nowelizacja, któr¹ dzisiaj
przyjmujemy, jest dla nas pouczaj¹ca z tego w³aœ-
nie wzglêdu, ¿e ¿yjemy w czasach nie³atwych,
mo¿na nawet powiedzieæ trudnych, ale to powin-
no nas mobilizowaæ do takiego bardzo, bardzo ra-
cjonalnego myœlenia. Dziêkujê bardzo, Panie
Marsza³ku. Dziêkujê pañstwu. (Oklaski)

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

kowskiego.

Senator Krzysztof Majkowski:
PanieMarsza³ku!PaniMinister!WysokiSenacie!
W pe³ni zgadzam siê z wypowiedzi¹ pana sena-

tora Andrzejewskiego, ¿e ka¿dy bud¿et, szczegól-
nie bud¿et pañstwa, to dokument, który stanowi
o istnieniu danej jednostki. Czy to jest bud¿et
gminy, czy bud¿et miasta, s¹ tam zapisane ele-
menty, które s¹ pewnego rodzaju kontynuacj¹. To
nie tak, ¿e przychodzi nowa ekipa i ta nowa ekipa
wprowadza swoje doœwiadczenia, swój sposób
myœlenia, jakieœ nowe przepisy, które bêd¹ skut-
kowa³y tym, ¿e ten bud¿et z dnia na dzieñ zmieni
kszta³t. Nie ma takiej szansy.

Mówimy o bud¿ecie na 2009 r., ¿e on musi byæ
nowelizowany, ale ja na chwilê chcia³bym siê cof-
n¹æ, dos³ownie na kilka sekund, do momentu,
kiedy w tej Izbie by³ uchwalany bud¿et na 2008 r.
Propozycja bud¿etu, jak pañstwo pamiêtacie, by-
³a sk³adana przez ustêpuj¹cy rz¹d Prawa i Spra-
wiedliwoœci. Proponujê przypomnieæ sobie – zre-
szt¹ mo¿na zajrzeæ do stenogramów – jaka by³a,
kolokwialnie mówi¹c, nawalanka. Chodzi³o
o wielkoœæ inwestycji zaproponowanych w bud¿e-
cie, o drogi, o inwestycje zwi¹zane, przyk³adowo,
z proekologi¹. Mia³o byæ to wszystko tak zmienio-
ne, ¿e od 2008 r., jeœli chodzi o realizacjê bud¿etu,
mia³o byæ samo Eldorado. I co siê okazuje? Dzisiaj
na przyk³ad by³o tu kilka g³osów dotycz¹cych bu-
dowy dróg i autostrad. I okazuje siê, ¿e jeœli chodzi
o œrodki, które mia³y byæ przeznaczone na budo-
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wê dróg i autostrad, na pocz¹tku roku to by³ rz¹d
wielkoœci chyba 32 miliardów z³. W tej chwili oka-
za³o siê, ¿e po oszczêdnoœciach, po ró¿nego rodza-
ju obciêciach, licz¹c z Krajowym Funduszem Dro-
gowym, mamy 14 miliardów. W tym po³owa to s¹
takie œrodki, ¿e je¿eli mia³yby dziêki nim byæ reali-
zowane inwestycje drogowe, to trzeba emitowaæ
obligacje, trzeba zaci¹gaæ kredyty, czyli, krótko
mówi¹c, trzeba wspieraæ siê œrodkami, których po
prostu nie ma.

Jak mo¿na patrzeæ na bud¿et 2009 r.? Okazuje
siê, ¿e bud¿et, który mia³ byæ typowo prorozwojo-
wy, typowo inwestycyjny, sta³ siê bud¿etem typo-
wo konsumpcyjnym. Nie chcê ju¿ powtarzaæ
wszystkich przyk³adów, bo dyskusja i tak robi siê
zbyt rozci¹gniêta, jak myœlê, ale kilka chcia³bym
pañstwu przypomnieæ. Œwiadcz¹ one o tym, ¿e
ten bud¿et jest jednak bardziej bud¿etem stagna-
cji ni¿ bud¿etem rozwoju.

Otó¿ od momentu przyst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej ró¿nica miêdzy œrodkami, które do-
stawaliœmy do wykorzystania z Unii Europejskiej,
a tak zwan¹ sk³adk¹, któr¹ wp³acaliœmy, oczywi-
œcie od 2004 r. zawsze by³a na plus, z tym ¿e
2008 r. by³ pierwszym rokiem, gdzie ta ró¿nica by-
³a zdecydowanie mniejsza ni¿ w latach poprzed-
nich. Krótko mówi¹c, nie by³o mocy przerobo-
wych, nie by³o, byæ mo¿e, instrumentów, nie by³o
woli do tego, a¿eby wzi¹æ te œrodki, które by³y do
wziêcia. One po prostu pozosta³y niewykorzysta-
ne, nie zosta³y wziête. To jest jedna sprawa.

Druga sprawa. Bud¿et mia³ byæ zdecydowanie
lepszy od bud¿etu z 2008 r. Ja ju¿ nie mówiê
o tych oszczêdnoœciach. Pamiêtacie pañstwo te
migawki w telewizji na pocz¹tku roku? Czasami
przypomina³y ten okres radosnej twórczoœci
z pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych, kiedy to by³
drugi, trzeci czy czwarty etap rozwoju reformy
gospodarczej. Podobno tu zaoszczêdzono tyle, tu
tyle i nagle okazuje siê, ¿e mamy zaoszczêdzone
30 miliardów dodatkowych pieniêdzy. A te zaosz-
czêdzone pieni¹dze to miêdzy innymi 555 milio-
nów mniej na potrzeby ZUS. Szanowni Pañstwo,
bud¿et realizowany w 2009 r. po raz pierwszy,
jak myœlê, od d³u¿szego czasu jest przyk³adem
niew³aœciwej realizacji bud¿etu i niew³aœciwego
traktowania finansów publicznych. Otó¿ zaró-
wno na posiedzeniu komisji… Nie ukrywam, ¿e
sprawa dotycz¹ca dywidendy, zysku przedsiê-
biorstw, jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañ-
stwa bardzo mnie interesowa³a. Uczestniczy³em
w posiedzeniu sejmowej komisji skarbu, ucze-
stniczy³em oczywiœcie w posiedzeniu naszej ko-
misji gospodarki. I co, Szanowni Pañstwo, siê
okaza³o? Okaza³o siê, ¿e z tych planów, o których
przed chwil¹ mówi³ tu pan senator Bisztyga,
z tych planów dotycz¹cych dochodów prywatyza-
cyjnych w wysokoœci 12 miliardów z³, mamy 1

miliard 700 milionów na koniec czerwca 2009 r.,
Panie Senatorze. Pozosta³a kwota, prawie 7 mi-
liardów, to jest nic innego, jak tylko haracz œci¹g-
niêty z jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa.
I nie jest prawd¹ to… Bo pyta³em dzisiaj pana se-
natora sprawozdawcê Kleinê o sprawê pobiera-
nia dywidendy przez w³aœciciela…

(Senator Zbigniew Szaleniec: Dywidenda to nie
jest haracz.)

S³ucham?
(Senator Zbigniew Szaleniec: Dywidenda to nie

jest haracz.)
Nie, ale… Momencik. Ja pyta³em o odprowa-

dzanie zysku tylko i wy³¹cznie przez jednoosobo-
we spó³ki Skarbu Pañstwa, nie przez spó³ki,
w których wspó³udzia³owcem, w³aœcicielem czy
wspó³w³aœcicielem s¹ inni, powiedzmy, nawet
zagraniczni kontrahenci. Pyta³em o jednoosobo-
we spó³ki Skarbu Pañstwa. I teraz, Szanowni
Pañstwo, mamy przyk³ad taki, ¿e te 4 miliardy
i prawie 400 milionów z³ œci¹gniête z przedsiê-
biorstw, których w³aœcicielem jest Skarb Pañ-
stwa, oczywiœcie zasil¹ bud¿et pañstwa. Godz¹c
siê z tokiem myœlenia na przyk³ad wielce szano-
wnego senatora Wyrowiñskiego, ja oczywiœcie
pod tym siê podpisujê, ¿e bud¿etowi te pieni¹dze
s¹ potrzebne. Ale jednoczeœnie wytwarza siê taka
oto sytuacja, ¿e te pieni¹dze na przyk³ad w przy-
padku PGE – ja mówiê tu ju¿ o konkretach,
o kwocie 941 milionów z³, któr¹ Skarb Pañstwa
odebra³ w stu procentach Polskiej Grupie Ener-
getycznej – skutkowaæ bêd¹ tym, ¿e na przyk³ad
w elektrowni Turów mniej wiêcej 1/3 pracowni-
ków bêdzie zagro¿ona utrat¹ pracy. Bêdzie tak
z tego tytu³u, ¿e wydobycie bêdzie mniejsze, po-
niewa¿ trzeba zamkn¹æ trzy bloki energetyczne
o mocy 200 MW ka¿dy. A poniewa¿ nie ma œrod-
ków na to, a¿eby odtworzyæ ten maj¹tek… Bo
oczywiœcie spó³ka ma w planach budowê nowego
zespo³u, który zast¹pi, ten stary, wyeksploato-
wany, który w tej chwili jest nie do eksploatacji,
ale po prostu nie ma œrodków. I teraz dochodzi-
my do takiej sytuacji, ¿e spó³ka czy poszczególne
przedsiêbiorstwa bêd¹ musia³y zaci¹gaæ drogie
kredyty, bêd¹ musia³y siê zad³u¿aæ tylko i wy-
³¹cznie dlatego, ¿e dotychczasowy w³aœciciel,
czyli Skarb Pañstwa, te pieni¹dze, mówi¹c po
prostu, w sposób nieelegancki zabra³.

Co do prywatyzacji, o której wspomina³ pan
senator Bisztyga, to, Szanowni Pañstwo, poczy-
nania tego rz¹du charakteryzuj¹ siê miêdzy in-
nymi tym, ¿e my co i rusz otrzymujemy now¹
garœæ informacji. Polega to na tym, ¿e dowiaduje-
my siê, i¿ rozmawiamy w tej chwili o bud¿ecie
i o zasilaniu bud¿etu na 2009 r., a dochody z pry-
watyzacji dotycz¹ 2010 r. I oto mamy tak¹ kurio-
zaln¹ sprawê, ¿e w planach na 2010 r. jest pry-
watyzacja miêdzy innymi sektora elektroenerge-
tycznego. I teraz zwróæcie pañstwo uwagê… Je-
szcze raz uk³on w stronê senatora Andrzejew-
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skiego. Pytanie jest takie: czy my autentycznie
nie umiemy zarz¹dzaæ tym, co mamy, czy musi-
my oddawaæ, powiedzmy, swoje mienie w za-
rz¹dzanie innym b¹dŸ sprzedawaæ je wrêcz za
bezcen? Dochodzi, Szanowni Pañstwo, do takiej
sytuacji, ¿e firma energetyczna – podsumujmy,
PGE, Tauron, Enion, Energa – produkuje trzy
razy wiêcej energii elektrycznej cieplnej ni¿
czeski ÈEZ. Ale wartoœæ tych czterech spó³ek,
Szanowni Pañstwo – i tutaj by trzeba by³o mini-
strowi Gradowi zadaæ pytanie, kto takiej wyceny
dokona³ – to mniej ni¿ po³owa wartoœci ÈEZ, któ-
ry ma zainstalowan¹ 1/3 mocy. I teraz nastêpu-
je pytanie: czy my nie szanujemy nawet tego, co
poprzednie pokolenia wypracowa³y, choæby na
tyle, ¿eby ten maj¹tek za odpowiedni¹ cenê
sprzedaæ? Chcemy tylko i wy³¹cznie wyzbyæ siê
tego maj¹tku? Ale w imiê czego? Po co sprzeda-
waæ? Kto sprzedaje kurê, która znosi z³ote jaj-
ka? Je¿eli w tym roku dochody z dywidendy,
o których mówi³em, wynios³y 4 miliardy z³ i je¿e-
li w przysz³ym roku sprzedamy te przedsiêbior-
stwa, które tê dywidendê Skarbowi Pañstwa da-
³y, to w przysz³ym roku dochody do bud¿etu bê-
d¹ o te 4 miliardy mniejsze. Tak to rozumiem.
Je¿eli tak nie jest, to proszê mnie poprawiæ.

Szanowni Pañstwo, ostatni przyk³ad kierujê do
pana senatora Bisztygi. Chodzi o pewien niepokój
dotycz¹cy prywatyzacji. Ja naprawdê bardzo
chêtnie zapozna³bym siê z list¹ tych podmiotów –
mówiê oczywiœcie o polskich podmiotach – które
dziêki prywatyzacji przejê³y maj¹tek do tej pory
Ÿle zarz¹dzany. Tylko ¿e w tej chwili mamy tak¹
oto sytuacjê, ¿e czêœæ przemys³u elektroenergety-
cznego ju¿ zosta³a sprzedana. Proszê mi jednak
podaæ, Panie Senatorze, nazwê chocia¿ jednej pol-
skiej firmy, która kupi³a na przyk³ad upadaj¹c¹
elektrowniê Po³aniec. Proszê mi podaæ chocia¿ je-
dn¹ nazwê polskiej firmy, która kupi³a któr¹œ
z polskich cementowni. Proszê mi podaæ chocia¿
jedn¹ nazwê polskiej firmy, która kupi³a hutê.
Przecie¿ hutnictwo, którym Polska kiedyœ siê
szczyci³a, jest w tej chwili, jak myœlê, w 90% w rê-
kach zachodnich.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, przepraszam, czas na pyta-

nia…
(G³os z sali: Min¹³.)
…min¹³.
(Senator Krzysztof Majkowski: No, skoro czas

min¹³, to dziêkujê, Panie Marsza³ku.)
Dziêkujê bardzo.
(Senator Krzysztof Majkowski: Mo¿e potem

skorzystam z tych piêciu minut jeszcze mi przy-
s³uguj¹cych.)

Proszê uprzejmie.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ja jeszcze nie jes-
tem ministrem, tak ¿e te pytania nie by³y do
mnie…)

(G³os z sali: Wszyscy jednak dobrze panu ¿yczy-
my.)

(G³os z sali: Ale to nie by³y pytania do mini-
stra…)

To by³y retoryczne pytania, Panie Senatorze.
Wszyscy to rozumiemy, to nie by³y pytania do pa-
na.

Pan senator Rachoñ, proszê uprzejmie.

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
W drugiej po³owie ubieg³ego roku media rozpo-

czê³y zakrojon¹ na du¿¹ skalê kampaniê kreowa-
nia czarnego scenariusza: straszenie obywateli
kryzysem. Nawiasem mówi¹c, zgodnie z definicj¹,
w naszym kraju mo¿emy mówiæ jedynie o dekon-
iunkturze. Rz¹d pana premiera Donalda Tuska
nie w³¹czy³ siê do tego lamentu, a pan minister
Rostowski przedstawi³ optymistyczny scena-
riusz. Tylko optymistom wszystko siê udaje. Bo
wyobraŸmy sobie, co by siê sta³o, gdyby obywate-
le uwierzyli w ten czarny scenariusz i ruszyli do
banków, aby wycofaæ swe depozyty. Otó¿ byli-
byœmy dzisiaj zapewne w sytuacji Priba³tiki b¹dŸ
Ukrainy, gdzie depozyty s¹ zamro¿one do koñca
bie¿¹cego roku. Ale, w przeciwieñstwie do nich,
w naszym kraju ¿aden bank nie upad³, ¿adna in-
stytucja finansowa nie musia³a korzystaæ z po-
mocy publicznej, ponadto w opinii miêdzynaro-
dowej finansjery wiarygodnoœæ banku PKO BP
roœnie bardzo dynamicznie, o czym donosi³y cho-
cia¿by dzisiaj media. Poziom bezrobocia w na-
szym kraju jest jednym z ni¿szych w Europie, ce-
ny nieruchomoœci spadaj¹, do tego analitycy
twierdz¹, ¿e jeszcze spadn¹ w IV kwartale. Pol-
ska z³otówka roœnie w si³ê. Dzisiaj po dwóch
kwarta³ach mamy wiarygodne dane makroeko-
nomiczne i, opieraj¹c siê na tych wiarygodnych
danych, dyskutujemy nad nowelizacj¹ ustawy
bud¿etowej.

Panie Marsza³ku, dziêki polityce pana premiera
Donalda Tuska s³ynne w obszarze jêzyka niemiec-
kiego okreœlenie polnische Wirtschaft nabra³o in-
nego ni¿ wczeœniej, niezmiernie pozytywnego zna-
czenia. Ale nikt nie jest prorokiem we w³asnym
kraju. Ja jednak gratulujê panu premierowi Tus-
kowi prowadzenia racjonalnej polityki i tego, ¿e nie
da³ siê zwieœæ fa³szywym prorokom. (Oklaski)

(G³os z sali: Dobre. Bardzo dobre.)
(G³os z sali: Jak za KC.)
(G³os z sali: Pierwszy cz³onek przemówi³.)

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

39. posiedzenie Senatu w dniu 29 lipca 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy bud¿etowej na 2009 r. 91

(senator K. Majkowski)



Senator Józef Bergier:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Nasz Senat jest miejscem typowym dla debaty

bud¿etowej. Opozycja przedstawia swoje argu-
menty, koalicja swoje. Pamiêtajmy jednak, ¿e ma-
my do czynienia z nietypow¹ sytuacj¹, z sytuacj¹
nadzwyczajn¹, jaka panuje na œwiatowym rynku
ekonomicznym. Dlatego i tu powinniœmy debato-
waæ w sposób mniej typowy, a bardziej nadzwy-
czajny, nad tym, jak odnaleŸæ siê w tej sytuacji, ja-
kie przedstawiaæ tu propozycje. Przecie¿ przyk³a-
dy gospodarek Niemiec i Wielkiej Brytanii poka-
zuj¹, ¿e znacznie s³abiej radz¹ sobie one z tym
problemem. A wiêc spróbujmy doceniæ to, co do
tego czasu w naszych dzia³aniach finansowych
ju¿ dostrzegliœmy.

W zwi¹zku z tym, ¿e przeœcigamy siê w ró¿nych
pomys³ach, ja chcia³bym zaproponowaæ, ¿ebyœ-
my nasz¹ debatê porównali z tym, co towarzyszy-
³oby naszym rodzinom… choæ ta sytuacja w zasa-
dzie towarzyszy naszym rodzinom. A wiêc co, czy
mamy w zwi¹zku z ni¹ naszym dzieciom, ma³¿on-
kom, ojcom stale opowiadaæ o tym, co nam grozi,
jak jest Ÿle, na co nam brakuje pieniêdzy? Czy
w takich przypadkach nie zabieramy siê razem,
¿ona z mê¿em, do powa¿nej debaty, jak poprowa-
dziæ nasze gospodarstwo domowe, ¿eby tê trudn¹
sytuacjê poprawiæ? I dlatego ja, id¹c za propozy-
cj¹ pana senatora Rulewskiego, ¿ebyœmy przed-
stawiali pomys³y, zachêcam do ich przedstawia-
nia, ale ja zachêcam, by by³y to tak¿e pomys³y do-
tycz¹ce tego, komu daæ, a komu odebraæ.

Pamiêtacie pañstwo dosyæ burzliw¹ debatê na
temat pewnego uniwersytetu, któremu to opozy-
cja zgodnie przyzna³a kilkaset milionów z³otych…

(G³os z sali: Koalicja te¿, bo to zosta³o przyjête.)
(G³os z sali: Tak, razem.)
Jeszcze raz mówiê: opozycja zgodnym chórem –

i tutaj nie k³amiê – podjê³a tak¹ decyzjê. Mam pra-
wo o tym mówiæ jako osoba zwi¹zana z t¹ dziedzi-
n¹ ¿ycia spo³ecznego. Proszê zauwa¿yæ, ¿e nie s³y-
chaæ by³o na sali ¿adnej propozycji, by przezna-
czyæ pieni¹dze na do¿ywianie, na rozwi¹zywanie
problemów spo³ecznych etc. Pewnie najlepiej by-
³oby powiedzieæ, ¿e trzeba je przeznaczyæ na s³u¿-
bê zdrowia, i to tylko dla konkretnego wojewódz-
twa czy konkretnego miasta. I to by by³a debata,
w której bym chêtniej ni¿ w tamtej uczestniczy³.
Ale byæ mo¿e znacznie ³atwiej – a nawet nie byæ
mo¿e, tylko na pewno – wymieniæ kilkanaœcie
punktów dotycz¹cych tego, na co nam brakuje,
na co moglibyœmy wydaæ pieni¹dze. Gwarantujê,
i wszyscy o tym wiemy, ¿e nie ma ¿adnego parla-
mentu, w³¹cznie z amerykañskim Kongresem,
gdzie nie ¿¹dano by wiêkszych pieniêdzy, wiêk-
szych wydatków, jednak sztuk¹ jest wskazywaæ,
na co je wydawaæ.

A teraz spróbujê przejœæ do faktów przedsta-
wianych zarówno przez opozycjê, jak i koalicjê

rz¹dz¹c¹, a dotycz¹cych debaty, w której ucze-
stniczê jako jeden z wiceprzewodnicz¹cych Ko-
misji Nauki, Edukacji i Sportu. Mo¿e najpierw
powiem o tym, co podjêliœmy, co przed³o¿yliœmy
w odniesieniu do takich dziedzin jak nauka
i szkolnictwo wy¿sze, a wiêc tych dziedzin, o któ-
rych chyba zgodnie mówimy, ¿e powinny byæ
priorytetowe, bo s¹ prorozwojowe. A wiêc po-
zwolê sobie powiedzieæ, ¿e w dziedzinie nauki,
mimo ciêæ bud¿etowych, przedk³adamy do za-
twierdzenia, a w zasadzie pod dzisiejsz¹ dysku-
sjê, kwotê wiêksz¹ o 427 milionów z³, ju¿ po ciê-
ciach. Co to oznacza? To oznacza, ¿e bud¿et na
naukê, nawet po tych ciêciach, w porównaniu
z bud¿etem na 2008 r. bêdzie wiêkszy o – po-
wiem to bardzo precyzyjnie – 10,92%. I drugi
przyk³ad: szkolnictwo wy¿sze. Tu bud¿et, tak¿e
po proponowanych ciêciach, bo one s¹ koniecz-
ne, bêdzie wiêkszy w porównaniu z bud¿etem na
rok 2008 o 189 milionów z³, to jest o 2,1%. Za-
chêcam do pokazywania takich przyk³adów.
Jest ich wiêcej. O tym mówili koledzy podczas
debaty.

Odniosê siê te¿, proszê pañstwa, do czysto po-
pulistycznych wypowiedzi o nieobecnoœci pana
ministra finansów. Przytoczê tu pañstwa s³owa.
Jedni mówi¹, ¿e dobrze, i¿ jest nieobecny, bo by
siê teraz wstydzi³, z kolei drudzy mówi¹: szkoda,
¿e go nie ma. Nale¿a³oby siê zdecydowaæ, która
wersja jest lepsza. Ja mo¿e spróbujê przyj¹æ tak¹
wersjê, powa¿n¹, ¿e trzeba odpocz¹æ, ¿eby potem
zmierzyæ siê z powa¿nym problemem, który bê-
dzie nam towarzyszy³ zarówno w roku 2009, jak
i w roku 2010. I mo¿e trzeba podj¹æ trudne de-
cyzje w³aœnie w tym roku 2009, ¿ebyœmy mogli
spokojniej debatowaæ nad bud¿etem w roku
2010.

Chcia³bym siê te¿ odnieœæ akurat do tego, co je-
szcze nie pan minister, czego ¿yczê, a senator An-
drzejewski…

(Senator Piotr Andrzejewski: Proszê mi tego nie
¿yczyæ, broñ Bo¿e.)

…w tych zamierzeniach, które zapewne ka¿da
opozycja powinna mieæ. Panie Senatorze, cytujê
pana zdanie. Jeœli Polak nie potrafi w jednej z kwe-
stii, któr¹ pan podniós³, to niech przyjdzie Nie-
miec, ten potrafi. A ja chcia³bym powiedzieæ, ¿e
w³aœnie Polak potrafi. Pokazuje siê sytuacjê, w ja-
kiej znajduje siê gospodarka Niemiec, Wielkiej
Brytanii, powtórzê jeszcze raz, szczególnie Nie-
miec, które dla nas s¹ przecie¿ wzorem gospodar-
ki, pracowitoœci etc. Polak potrafi. Próbujmy to po-
kazywaæ.

Na koniec jeszcze raz powiem o jednej sprawie,
gdy¿ podoba³y mi siê pi³karskie porównania pana
senatora Andrzejewskiego. Pan senator powie-
dzia³, ¿e czêœæ z nas gra w trzeciej lidze.

(Senator Stanis³aw Kogut: No bo graj¹.)
Grajmy w wy¿szej lidze.
(Senator Stanis³aw Kogut: W ekstraklasie.)
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Ja mam odczucie, ¿e czêœæ z nas swoimi wy-
st¹pieniami gra w czwartej lidze, a to jest najni¿-
sza liga. Ja zachêcam…

(Senator Stanis³aw Kogut: Nie, nie, jest jeszcze
szósta liga.)

Ja zachêcam, ¿ebyœmy grali w debacie nad bu-
d¿etem, nie wymieniaj¹c tu polskiej ekstraklasy
mê¿czyzn, tak jak gra Premiership. A jeœli tak bê-
dziemy grali, to bêdzie to dobry bud¿et. Dziêkujê
uprzejmie. (Oklaski)

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

Senator Witold Idczak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Nie bêdê ukrywa³, ¿e chyba celem pana senato-

ra Rachonia, jednego z moich przeœwietnych
przedmówców, by³o o¿ywienie atmosfery. Pier-
wsze skojarzenie, które przewa¿nie przywo³ujê,
gdy zaczynam wypowiedŸ w tych kwestiach, to
jest przypomnienie s³ów jednego z naszych kole-
gów, który przedstawiaj¹c w imieniu Komisji Go-
spodarki Narodowej bud¿et pañstwa, stwierdzi³,
¿e to jest chyba zdecydowanie najlepszy bud¿et
w historii Polski. Chcia³oby siê tu powiedzieæ, ¿e
jeœli chodzi o ten entuzjazm, który by³ uprzejmy
wyraziæ pan senator, to nie ¿yczy³bym sobie i nie
¿yczy³bym Polsce, ¿eby musia³ go przypominaæ za
parê miesiêcy te¿ jako pewien nie do koñca prze-
konuj¹cy pozytywny argument w dyskusji. Ale to
jest, proszê pañstwa, tylko jeden z elementów te-
go, o czym rozmawiamy.

Mnie zainspirowa³a wypowiedŸ pana senatora
Majkowskiego dotycz¹ca prywatyzacji, równie¿
wypowiedŸ pana senatora Bisztygi. Otó¿, proszê
pañstwa, Panie Senatorze Bisztyga, chyba jednak
zapominamy o tym, ¿e jesteœmy œwiadkami upad-
ku klasycznego modelu kapitalistycznego i proste
sformu³owanie, ¿e w³asnoœæ prywatna czy prywa-
tyzacja jest najlepszym rozwi¹zaniem i firma pry-
watna bêdzie najlepiej zarz¹dza³a, ju¿ dziœ wobec
skali firm, o prywatyzacji których mówimy, nie do
koñca jest przekonuj¹ce.

Otó¿, proszê pañstwa, je¿eli mówimy o naszych
firmach, to mo¿e warto by³oby dokonaæ takiego
gospodarskiego porównania. Je¿eli ktoœ z nas
chce sprzedaæ samochód, to go czyœci, lakieruje,
wymienia bezpieczniki, gdy jest uczciwy, stara
siê, ¿eby ten samochód wygl¹da³ przyzwoicie, by³
czysty i dobrze siê sprzeda³. Wyp³acenie dywiden-
dy w przypadku KGHM na poziomie 2 miliardów z³
to jest raczej wyjêcie bezpiecznika wobec wielkich
planów inwestycyjnych tej firmy. Je¿eli w ci¹gu
czterech lat z samego KGHM dywidendy by³o oko-

³o 10 miliardów z³, a w planach prywatyzacyjnych
z prywatyzacji iluœ wielkich przedsiêbiorstw jest
za³o¿one 36 miliardów z³, to zadam pytanie, za ile
ten KGHM – mój, o nim akurat w sensie po³o¿enia
geograficznego naj³atwiej mi mówiæ, nie jestem
ekspertem, który bêdzie siê wypowiada³ o wszyst-
kich firmach – móg³by byæ sprzedany. To jest py-
tanie, które ka¿dy na tej sali powinien sobie za-
daæ.

A je¿eli do tego dodamy szczególnie ciekaw¹
formê, powa¿n¹, ale w du¿ym cudzys³owie, deba-
ty, która toczy³a siê na forum mediów o naszych
firmach, o ich prywatyzacji, o naszych wielkich
i akurat dobrych firmach, bo o takich mówimy, to
przyznam, ¿e jako porównanie przychodzi do g³o-
wy jedynie Hamlet. Je¿eli jednego dnia widzê pa-
na ministra, który sk³ada doniesienie do prokura-
tury, bo nie przep³ywaj¹ jakieœ pieni¹dze za pry-
watyzacjê stoczni, nastêpnego dnia rano za-
gl¹dam do internetu i widzê, ¿e jest projekt spry-
watyzowania iluœ przedsiêbiorstw o znaczeniu
strategicznym dla pañstwa, cztery godziny póŸ-
niej s³yszê, ¿e wicepremier stawia pod znakiem
zapytania prywatyzacjê którejœ z tych firm, a ko-
lejnego dnia pojawia siê informacja o tym, ¿e pre-
mier jednak te¿ przychyla siê do tego, ¿e nie wszy-
stko nale¿y prywatyzowaæ, to zadajê pytanie, czy
tak w sposób powa¿ny mówi siê o prywatyzacji,
komercjalizacji du¿ych, naprawdê wartoœcio-
wych firm, które przetrwa³y niejedn¹ burzê, nieje-
den problem gospodarczy, których zniszczenie
czy choæby uszkodzenie doprowadzi³oby do upad-
ku ca³ych regionów.

W przypadku KGHM to jest prosta sprawa, nie-
stety los gorszy ani¿eli dawnego województwa
wa³brzyskiego. Poddajê to pañstwu pod g³êbok¹
rozwagê. Za jakie pieni¹dze nale¿a³oby sprzedaæ
KGHM? Jak z kolegami zaczêliœmy liczyæ, to nie
wiem, te 41% do sprzeda¿y to chyba z 50 miliar-
dów z³, tak circa, bior¹c pod uwagê zyski, które
generuje ta firma. A gdy us³yszeliœmy od ministra
o tym, ¿e z tych wszystkich firm on chce 36 miliar-
dów z³, to przepraszam. Je¿eli do tego przed sprze-
da¿¹ tych firm w najgorszym momencie historii
Polski i byæ mo¿e najgorszym w ci¹gu kilkudzie-
siêciu lat w historii gospodarczej Europy i œwiata
wyprowadzamy dywidendê, ogo³acamy te firmy
z ich programów inwestycyjnych i strategii, po
czym chcemy je sprzedaæ, to czy to jest na korzyœæ
pañstwa polskiego, czy tak ma wygl¹daæ prywaty-
zacja. Proszê pañstwa, tego w dziewiêædziesi¹tych
latach nie by³o. Nagle dowiadujemy siê, ¿e zwi¹zki
zawodowe s¹ z³e, s¹ nieodpowiedzialne, ¿e zaw³a-
szczaj¹ firmy. Nie, ja nie nale¿ê do zwi¹zków za-
wodowych…

(Senator Stanis³aw Kogut: Ja nale¿ê.)
…ale zdanie mam takie samo, takie jak one. Oni

tam pracuj¹, ich rodziny, ich dzieci na tym terenie
siê wychowuj¹. Bardzo bym prosi³, ¿eby w prze-
rwach miêdzy jednym a drugim badaniem PR,
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miêdzy porann¹ gazet¹ a popo³udniow¹ herbat¹
nie wymieniaæ informacji na temat sposobów pry-
watyzacji, bo to jest niepowa¿ne, po prostu nie go-
dzi siê. Do tego pañstwa zachêcam, do takiej re-
fleksji, do takiego spojrzenia na to. Dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszêozabranieg³osupanasenatoraSzaleñca.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie wiem, czy uda mi siê byæ ostatnim, bo byæ

mo¿e…
(Senator Stanis³aw Kogut: Nie, nie, jeszcze ja,

jest kolejka.)
Jednak nie, ale mimo wszystko bêdê jednym

z ostatnich. Ja uczestniczy³em w obradach nie-
mal ca³y czas, mia³em okazjê wys³uchaæ prawie
wszystkich wypowiedzi i przyznam, ¿e podzielam
zdanie pana senatora Wyrowiñskiego, ¿e taka
debata to jest doskona³a okazja do tego, aby opo-
zycja mog³a siê wykazaæ i mocno krytykowaæ.
Nowelizacja bud¿etu jest do tego znakomit¹
okazj¹. Jednak wszyscy wiemy, nie musimy siê
o tym przekonywaæ, ¿e opozycja powinna kryty-
kowaæ twórczo, powinna krytykowaæ, pokazuj¹c
jakieœ inne, lepsze rozwi¹zania, zreszt¹ to te¿
pad³o z ust jednego z senatorów Platformy Oby-
watelskiej. Ja uwa¿am, ¿e rzeczywiœcie tak po-
winno byæ.

Przys³uchiwa³em siê mocno wypowiedziom
wszystkich senatorów Prawa i Sprawiedliwoœci.
Ja nie wiem, czy panowie siê miêdzy sob¹ podzie-
lili… Wszyscy wiemy, co do tego jesteœmy raczej
zgodni, ¿e trzeba gdzieœ oszczêdzaæ, bo bud¿et te-
go wymaga. Tymczasem chyba ka¿dy z senatorów
PiS broni jakiegoœ jednego dzia³u. I tak: z nauki –
nie, z edukacji – nie, z pomocy spo³ecznej – nie,
z rolnictwa – nie, z dróg – nie, z przemys³u – nie, ze
s³u¿by zdrowia – nie. Gdyby tak wymieniæ, to
wszystkie…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Obrona.)
Tak, z obrony te¿ nie. De facto ka¿dy ruch jest

przez kogoœ kontestowany, ka¿dy mówi: weŸcie,
ale nie z tego dzia³u, bo ten jest najwa¿niejszy.
A tak naprawdê nikt nie pokaza³ w bud¿ecie dzia-
³u, do którego mo¿na by siêgn¹æ bez straty dla ko-
gokolwiek.

Jakie pañstwo proponowali rozwi¹zania? Je¿e-
li chodzi o zwiêkszenie bud¿etu, to podwy¿szenie
podatków – nie, prywatyzacja – nie, oszczêdzanie
– nie, wzi¹æ dywidendê – nie. A wiêc znowu ¿adne-
go konkretnego rozwi¹zania, chyba ¿e coraz wiêk-
sze zad³u¿anie pañstwa.

Pan senator Karczewski sugerowa³, ¿e gdybyœ-
my s³uchali pañstwa przed przyjêciem tego bu-
d¿etu, to bylibyœmy dzisiaj w innej sytuacji. Ale co
pañstwo proponowali? Jeszcze bardziej zwiêk-
szyæ zaproponowany bud¿et. Proponowaliœcie po-
prawki, które zwiêksza³y bud¿et i dzisiaj mielibyœ-
my tylko jeszcze wiêcej problemów. Epatowaliœcie
pañstwo has³ami: zabieramy na do¿ywianie dzie-
ci, na kombatantów, na naukê itd., itd. Ale, Sza-
nowni Pañstwo, nie do koñca jest to prawda. Po-
dam tylko dwa przyk³ady z tych komisji, w któ-
rych mia³em przyjemnoœæ pracowaæ i rzeczywi-
œcie poznaæ szczegó³y.

Chcia³bym uspokoiæ wszystkich, którzy… Acz-
kolwiek bardzo szanujê tych, którzy broni¹ bu-
d¿etu edukacji. Ja te¿ nale¿ê do tych, którzy
chcieliby, ¿eby na tê dziedzinê ¿ycia by³o wiêcej
œrodków ni¿ teraz i wiêcej w przysz³oœci. Ale te¿ nie
mo¿na pomin¹æ niektórych faktów, o których s³y-
szeliœmy na posiedzeniu komisji edukacji i które
rzeczowo wyjaœniaj¹, dlaczego akurat z tych dzia-
³ów zosta³y zabrane pieni¹dze. Czasami rzeczywi-
œcie, muszê powiedzieæ, to s¹ krokodyle ³zy, które
pañstwo wylewacie nad niektórymi sprawami.
Dam przyk³ad autobusów szkolnych. Któryœ z pa-
nów senatorów mówi³, ¿e zabieramy biednym
gminom pieni¹dze przeznaczone na autobusy ty-
pu gimbusy, a ja pañstwu przytoczê tylko taki
przyk³ad. W 2006 r., kiedy to rz¹dzi³ PiS, na auto-
busy nie wydano z bud¿etu pañstwa ani jednej
z³otówki. W 2007 r. na zakup autobusów wydano
9 milionów 700 tysiêcy z³. A w 2008 r., w ubieg³ym
roku, na zakup gimbusów wydano 29 milionów
600 tysiêcy z³. Czyli ten rz¹d wyda³ trzy razy wiêcej
ni¿ pañstwo wydaliœcie, a wiêc jakby trzy razy do
przodu. Dziêki temu 3/4 gmin, czyli tych gmin,
które rzeczywiœcie by³y w najwiêkszej potrzebie,
ma dzisiaj gimbusy, wiêc akurat mo¿na obci¹æ
pieni¹dze przeznaczone na tê dziedzinê, bo naj-
wa¿niejsze problemy zosta³y ju¿ naprawione.

Zakup podrêczników dla dzieci niedowi-
dz¹cych. Znowu to jest takie bardzo noœne has³o:
zabieraj¹ niedowidz¹cym dzieciom podrêczniki.
Ale, proszê pañstwa, przecie¿ ten, kto mia³ kiedy-
kolwiek do czynienia z bud¿etem, a tu jest wielu
samorz¹dowców, wie, ¿e pod danym zapisem kryje
siê wiele ró¿nych rzeczy. Akurat, je¿eli chodzi
o podrêczniki, wyjaœnia³a pani minister, ¿e to by³y
œrodki, które zosta³y ograniczone o 1 milion z³. By³o
7 milionów z³ na to, zosta³o 6 milionów. Ten milion
to œrodki, które zosta³y jak gdyby przy okazji prze-
znaczone na dokszta³canie nauczycieli, na kon-
kursy przedmiotowe, i akurat w dobie kryzysu
mo¿na by³o z tych zadañ zrezygnowaæ. Ale nie bê-
dzie ani jednej ksi¹¿ki mniej ni¿ by³o w ubieg³ym
roku czy dwa lata wczeœniej. Zawsze by³a przezna-
czana na ten cel kwota 6 milionów z³ i w tym roku
równie¿ bêdzie ona na taki cel przeznaczona.

Podobnie z funduszem stypendialnym. Jest
zmniejszenie. Rzeczywiœcie, jest. Ale za tym has-
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³em równie¿ kryje siê wiele innych tematów, a pa-
ni minister zapewnia³a i ja sam bêdê j¹ z tego rozli-
cza³, ¿e ani jedna z³otówka mniej nie trafi do stu-
denta. Na ten cel bowiem s¹ zabezpieczone takie
œrodki, jakie mia³y byæ. A wszystkie zadania do-
datkowe, które pod tym has³em siê kryj¹, s¹
zmniejszone.

Proszê pañstwa, móg³bym takich szczegó³o-
wych przyk³adów… Gdybyœmy bowiem omawiali
do¿ywianie dzieci, to te¿ to nie bêdzie zabieranie
pieniêdzy z tego, co wchodzi do garnka, tylko za-
pewne z jakichœ elementów organizacyjnych. Z te-
go zaœ nikt by nie wzi¹³. Ja nie by³em na tym po-
siedzeniu komisji, ale zapewne ktoœ, kto by³, by to
wyjaœni³.

Dam pañstwu jeden przyk³ad, który pokazu-
je… O jednym bowiem elemencie bud¿etu, mo¿na
powiedzieæ, decydowa³o Prawo i Sprawiedliwoœæ –
co zmniejszyæ. Podawa³em ten przyk³ad w pytaniu.
Na posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich omawialiœmy oszczêdnoœci
w poszczególnych kancelariach – Kancelarii Sena-
tu,Kancelarii Sejmu,Kancelarii PrezesaRadyMini-
strów. Wszêdzie zmniejszenia dotyczy³y p³ac. By³y
tam pewne rezerwy p³acowe. Zrezygnowano z pew-
nych podwy¿ek. Wszêdzie zdjêto kwoty z p³ac. Jedy-
na kancelaria, mo¿na powiedzieæ zwi¹zana z PiS, bo
pana prezydenta, nie œciê³a oczywiœcie z p³ac, mimo
¿e mia³a takie same mo¿liwoœci jak pozosta³e kan-
celarie, tylko œciê³a ze œrodków na ochronê zabyt-
ków Krakowa. Pytaliœmy, dlaczego? To tak jak gdy-
byœmy, proszê pañstwa, œciêli w Senacie œrodki,
które wydajemy na Poloniê. Nie zrobiliœmy tego.
Tam nikt siê nie broni³ przed tym, ¿eby œci¹æ wydat-
ki na ochronê Krakowa.

Tak ¿e, Szanowni Pañstwo, jeszcze raz apelujê
do pañstwa, abyœmy przyjêli ten bud¿et bez po-
prawek. Zgadzam siê z tym, ¿e poprawki wstawia-
ne ad hoc, nieumotywowane przez poszczegól-
nych ministrów, tylko zaburz¹ tê propozycjê, któ-
ra dzisiaj wydaje siê zbie¿na, ca³oœciowa i daje
szansê na to, ¿e w miarê spokojnie przejdziemy
przez kryzys w tym roku. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Majkowski.
(G³os z sali: Piêæ minut.)
Tak jest, piêæ minut. Wiêcej mu nie dam.
(Senator Stanis³aw Kogut: Ja mam jeszcze piêt-

naœcie.)
Nie.
(Senator Stanis³aw Kogut: Dlaczego? Dziesiêæ?)
Dwa razy pan nie wyst¹pi, Panie Senatorze. Ko-

niec. Nie ma takiej mo¿liwoœci.

Senator Krzysztof Majkowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Autentycznie krótko. Chcia³bym odnieœæ siê do

niektórych wypowiedzi panów, dotycz¹cych po-
dzia³u œrodków finansowych, które s¹ w bud¿ecie
na poszczególne grupy spo³eczne. Otó¿, je¿eli
pañstwo oczekujecie pewnych propozycji, to ja
sk³adam tak¹ propozycjê nie w formie poprawki.
Sk³adam propozycjê na skutek analizy tego bu-
d¿etu, który dostaliœmy z Ministerstwa Finansów.
Szanowni Pañstwo, proponujê – myœlê, ¿e nie jest
to tylko moje zdanie – a¿eby autentycznie, w myœl
wszystkich hase³ sztandarowych, z którymi Plat-
forma sz³a do wyborów, ¿e s³u¿ba zdrowia bêdzie
dostêpna dla ka¿dego, ¿e oœwiata bêdzie dostêpna
dla ka¿dego, równouprawnienie bêdzie wszecho-
becne i powszechne… Niestety, tak siê sk³ada, ¿e
wystêpuje coraz wiêkszy niedosyt – oceniam to
wszystko, co siê w tej chwili dzieje – a miêdzy in-
nymi dlatego, ¿e to rozwarstwienie, które i tak ju¿
by³o, staje siê, wed³ug mnie, coraz wiêksze.
Zwróæcie pañstwo uwagê, ¿e nawet jeœli przyj¹æ
Wis³ê jako granicê dziel¹c¹ nasz kraj na wscho-
dni¹ czêœæ i zachodni¹, to okazuje siê, ¿e jednak
tak zwana Polska B jest zdecydowanie biedniej-
sza. Nie bez kozery pan senator Ryszka mówi³ dzi-
siaj o dochodach rzêdu 504 z³ na osobê, czyli tych
dochodach, które kwalifikuj¹ ludzi do otrzymy-
wania dodatków rodzinnych.

Zwróæcie pañstwo uwagê… Proponujê, a¿eby
na skutek konsolidacji… Nie mówiê tu tylko
o sektorze energetycznym, ale w ogóle o spó³kach
konsolidowanych. Je¿eli konsolidacja mia³a byæ
tym zabiegiem, który mia³ s³u¿yæ rozwojowi, od-
budowie maj¹tku, polepszaniu warunków pracy,
zapewnianiu nowych miejsc pracy, to sta³a siê –
bardzo przykro mi te s³owa wypowiadaæ – Ÿród³em
nieuczciwego dodatkowego zarobkowania. Bo
z tych grup, które by³y utworzone, organy nadrzê-
dne stanowi³y po piêtnaœcie, dwadzieœcia, maksy-
malnie trzydzieœci osób. W tej chwili rozros³o siê
to do niesamowitych rozmiarów. Mno¿one s¹ za-
rz¹dy, mno¿one rady nadzorcze.

Nie ukrywam, rozmawia³em… Jestem zwi¹z-
kowcem. Ja siê tego nie wstydzê. Od dwudziestu
kilku lat nale¿ê do „Solidarnoœci” i tym zwi¹zkow-
cem zostanê. Ja rozmawiam z przedstawicielami
zwi¹zków zawodowych. Je¿eli oni w rozmowach
ze swoimi szefami maj¹ przyk³ady tego, ¿e tworzo-
ne spó³ki i rady nadzorcze s³u¿¹ tylko i wy³¹cznie
do wyprowadzania pieniêdzy, to oni siê buntuj¹.
Oni siê buntuj¹ przeciwko uprawianiu tego typu
polityki, ¿e przyje¿d¿a wiceprezes holdingu, który
jest jednoczeœnie przewodnicz¹cym rady nadzor-
czej w spó³ce córce b¹dŸ w spó³ce wnuczce, dosta-
je 3 tysi¹ce 300 z³ brutto za jedno posiedzenie, bez
oddelegowania, u¿ywa do tego samochodu s³u¿-
bowego, rozlicza ten samochód s³u¿bowy jako wy-
korzystany do celów s³u¿bowych, a jednoczeœnie
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w sposób bezczelny bierze pieni¹dze, tak zwan¹
kilometrówkê, z tego zak³adu pracy, w którym
sprawuje funkcjê w radzie nadzorczej. To s¹, Sza-
nowni Pañstwo, przyk³ady tego rozwarstwienia,
nierównego traktowania ludzi, zak³amania… Do-
s³ownie zak³amania, bo ja inaczej nie mogê tego
po prostu nazwaæ. A ¿e reagujê nieraz w sposób
emocjonalny, bardzo przepraszam. Panie Mar-
sza³ku, dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Wyczerpa³ pan piêæ minut, czyli razem piêtna-

œcie minut.
Pan senator Grzegorz Banaœ. Ma pan dok³a-

dnie dwie minuty, poniewa¿ za pierwszym razem
mówi³ pan trzynaœcie minut.

(Poruszenie na sali)
(G³osy z sali: Jak to?)
Tak, tak. I ja bêdê tego naprawdê pilnowa³.

Senator Grzegorz Banaœ:
Szanowny Panie Marsza³ku, pozwolê sobie nie

zgodziæ siêz panem…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Jest zapis,

to pana kolega Idziak… przepraszam, Idczak za-
pisa³.)

…dlatego ¿e, Szanowny Panie Marsza³ku, regu-
lamin powiada, i¿ drugie wyst¹pienie ma mieæ
piêæ minut, nie wiêcej, niezale¿nie od tego, ile
trwa³o pierwsze. To pierwsze zale¿y od tego miê-
dzy innymi, jak marsza³ek lub wicemarsza³kowie
prowadz¹ debatê. Zatem wykorzystujê swoje piêæ
minut. Ale zmieszczê siê w dwóch, ¿eby i pan mar-
sza³ek równie¿ by³ zadowolony.

Inne, lepsze rozwi¹zania – takie pad³o has³o.
Dochody, dochody, jeszcze raz dochody – o tym
w³aœnie mówiliœmy, o dochodach. Bo wiadomo, ¿e
gdy mamy do dyspozycji tak¹ kwotê, jak¹ mamy,
gdy¿ odpuœciliœmy sobie te dochody, no to ta
ko³dra jest krótka i zawsze gdzieœ bêdzie brako-
waæ. A jakie dochody? Mówiliœmy o tym, mówiliœ-
my o tym ju¿ od prawie roku. Ano inwestycje,
szczególnie te z wykorzystaniem œrodków unij-
nych – ten rz¹d ma z tym wielki k³opot. Ano mówi-
liœmy o tym, ¿eby efektywnoœæ fiskalna by³a na
normalnym poziomie, ¿eby s³u¿by fiskalne wresz-
cie potrafi³y œci¹gaæ nale¿ne pañstwu podatki, po-
cz¹wszy od tych gor¹cych parapodatków typu na
przyk³ad abonament telewizyjny, a skoñczywszy
na tych bardzo nas tu wszystkich interesuj¹cych:
VAT czy akcyzie. Za chwilkê bêdziemy debatowaæ
o ustawie o s³u¿bie cywilnej, która tak naprawdê
powinna przynosiæ dziesi¹tki miliardów temu bu-
d¿etowi.

(G³os z sali: Celnej.)

Nie bêdzie… Przepraszam, celnej, s³usznie pan
genera³ zwraca mi uwagê. Nie bêdzie tak, bo jest
pozbawiona podstawowego narzêdzia: mo¿liwo-
œci wyci¹gania nale¿noœci od nielegalnych… nie
nazwê ich przedsiêbiorcami, bo chodzi o cwania-
ków, a raczej cwaniaków i tych, którzy oszukuj¹
nas wszystkich, bo i bud¿et tego pañstwa, cho-
cia¿by przemytników, chocia¿by, ju¿ mówi siê
o tym wyraŸnie, mafiê, która w tym kraju funkcjo-
nuje. Dochody, dochody, raz jeszcze dochody.

A wydatki? Pan senator Majkowski mówi³,
gdzie s¹ wysokie. Ju¿ z czystej z³oœliwoœci przy-
pomnê tylko o tych wydatkach na nagrody dla
prezesów spó³ek zwi¹zanych z realizacj¹ przecie¿
piêknego dla nas wszystkich programu Euro
2012: ponad 100 tysiêcy z³ netto na osobê. Takie
s¹ w³aœnie wasze wydatki. Dziêkujê bardzo. (Ok-
laski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Chróœcikowski – piêæ minut.
(Senator Grzegorz Banaœ: Trzy minuty trwa³o,

Panie Marsza³ku.)
No, trzy, tak trzy.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo.
Nasi koledzy senatorowie z Platformy Obywa-

telskiej zarzucaj¹ Prawu i Sprawiedliwoœci, ¿e nie
przedstawia konkretnych propozycji albo nie
wskazuje, sk¹d œrodki zabraæ. Ja, mówi¹c na te-
mat œrodków finansowych w rolnictwie, bo na tym
akurat temacie siê skupi³am, wskaza³em Ÿród³o
finansowania: tak zwan¹ wspóln¹ politykê roln¹,
czyli rezerwê, która jest przeznaczona na rolni-
ctwo. Ja nie wymyœlam, ¿eby komuœ zabraæ. Ta
rezerwa nie bêdzie wykorzystana, w zwi¹zku
z tym wskaza³em, ¿e na paliwo rolnicze trzeba
wzi¹æ z tej rezerwy. Zreszt¹ w debacie mówiono
mi, ¿e jeœli zabraknie na dop³aty do paliwa rolni-
czego, to w rezerwie siê znajd¹ pieni¹dze. Dlatego
ja wskazujê, ¿eby to teraz wykonaæ, przy zmianie
bud¿etu.

I druga sprawa. Je¿eli mówimy o dochodach,
o czym mój przedmówca powiedzia³, to w Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi omawialiœmy sprawê
produkcji biopaliw. I przed³o¿ono nam w dyskusji
propozycje, wszystkie informacje, które s¹, co jest
z narodowym programem wsparcia biopaliw. Nie-
realizowany w zesz³ym roku, tak samo w tym ro-
ku. A przecie¿ Polska mia³a realizowaæ produkcjê
biopaliw. Nie realizuje siê tego zadania w ogóle.

Sprawa nastêpna. Ile wynosz¹ zwolnienia z ak-
cyzy? W ubieg³ym roku ponad 800 milionów z³ dla
podmiotów, które importuj¹ z zagranicy. Czêsto
to jest produkt wytwarzany w Brazylii, przywie-
ziony do krajów zachodnich, przetworzony i spro-
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wadzony do Polski. A u nas produkcji biopaliw siê
nie prowadzi. A tyle by³o krzyku i pan Sawicki,
najwiêcej jako minister rolnictwa, o to walczy³, je-
szcze jak by³ w opozycji. I nie ma tej realizacji.
W tym roku bêdzie pewnie nastêpnych 800 milio-
nów z³, wiêc ³¹cznie nied³ugo bêdzie prawie
1,5 miliarda z³ zwolnienia z akcyzy. To wyp³ywa
nam z bud¿etu, a nie wp³ywa do nas, którzy po-
winniœmy to produkowaæ. To s¹ te dochody, które
powinny tu byæ wytwarzane. Pan minister rolni-
ctwa pisze pisma do marsza³ków: proszê zabez-
pieczyæ œrodki finansowe na realizacjê PROW
w dziale… i wymienia kilka propozycji w PROW,
czyli Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
skierowanym do marsza³ków sejmików wojewó-
dztwa, gdy¿ nie bêdzie zwracany VAT. A w tym ro-
ku by³o jeszcze zabezpieczenie, poprzednio te¿ tak
by³o, ¿e gdy robi³o siê na przyk³ad wykonanie
przez samorz¹dy inwestycji scalania gruntów, to
by³o to refinansowane w tym roku, by³o zabezpie-
czone w bud¿ecie, ¿e bêdzie zwrot na VAT, ¿eby te
samorz¹dy nie finansowa³y tego dodatkowo. Jest
zalecenie ministra ju¿ do przysz³ego rocznego bu-
d¿etu, marsza³kowie dostali takie pisma. Mówimy
o problemach, które pañstwo sygnalizuj¹.

W zwi¹zku z tym, proszê pañstwa, nie mówcie,
¿e my nie rozmawiamy o konkretach. My chcemy
naprawdê szukaæ oszczêdnoœci i miejsc, gdzie wy-
p³ywaj¹ pieni¹dze, miliardy. Bo my siê k³ócimy
o 5 milionów z³, a tam wyp³ywaj¹ miliardy. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Stanis³aw Kogut.

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

Pani Minister!
Ja postaram siê trochê, aby ta atmosfera siê

ostudzi³a, ¿eby emocje opad³y, dlatego ¿e uwa-
¿am, ¿e pani minister Suchocka…

(G³osy z sali: Uuu!)
…jest bardzo dobr¹ pani¹ minister, kompeten-

tn¹.
Ale, Panowie z Platformy Obywatelskiej, nie

mo¿e was braæ amnezja, bo jednak za chwilê
przedstawiê s³owa, które pada³y z tej mównicy. Ja
osobiœcie pana ministra finansów, jak czyta³em
o nim w gazetach, do momentu, kiedy tu przy-
szed³ i stan¹³ przy mównicy, darzy³em du¿ym sen-
tymentem. Pamiêtam ostatnie wyst¹pienie z tej
mównicy, kiedy rozpocz¹³ omawianie bud¿etu od
ataku na Kancelariê Prezydenta i pana prezyden-
ta. Dzisiaj pan senator Szaleniec mówi, ¿e nie
zmniejszono w kancelarii pana prezydenta ¿a-

dnych œrodków. Ale przypomnijcie panowie sobie,
¿e kiedy by³ pierwszy bud¿et, najwiêksze ciêcia
by³y w kancelarii pana prezydenta.

(G³os z sali: Brawo.)
I nie mo¿na autentycznie tego zapomnieæ.
Sprawa nastêpna…
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Bizancjum

Kwaœniewskiego.)
Panie Augustyn, ja panu nigdy nie przeszka-

dza³em, bo pan ma w³asny punkt widzenia i dob-
rze, ¿e niektórzy pana poprzednicy… Jak tu s³u-
cha³em pewnych profesorów, to mi siê przypom-
nia³y debaty KC PZPR, kiedy ludzie wychodzili
i mówili: niech ¿yje towarzysz jeden czy drugi.
A póŸniej to pañstwo sta³o siê ruin¹, bo faktycznie
zaczê³o brakowaæ pieniêdzy.

Mówimy, Pañstwo Drodzy, o oszczêdnoœciach,
pan senator Szaleniec bardzo mocno mówi³, ¿e siê
nie mówi, sk¹d wzi¹æ na do¿ywianie dzieci. To ja
panu powiem: mo¿e wzi¹æ te 21 milionów z³, które
s¹ przeznaczone na kupno przez bud¿et pañstwa
ambasady Kataru w Polsce? Naszych placówek za
granic¹ nie kupuje na przyk³ad bud¿et Kataru.
I mo¿e st¹d te pieni¹dze wzi¹æ i przeznaczyæ na
do¿ywianie dzieci.

Ja poprawek nie bêdê wnosi³, bo wiem, jakie
bêdzie g³osowanie: przyjêcie bud¿etu bez popra-
wek. Bêdziecie mieli dyscyplinê polityczn¹ i tak to
przeg³osujecie, bo s³usznie zauwa¿y³ senator An-
drzejewski, ¿e ju¿ siê remontuje Sejm, ju¿ siê
ustawia rusztowania. Po co tak naprawdê szano-
waæ Senat? Mo¿e d¹¿ycie do tego, ¿eby faktycznie
zlikwidowaæ Senat.

Sprawa nastêpna. Sami wpadliœcie w swojej
propagandzie wyborczej w sid³a. Bo przecie¿ ja
pamiêtam, ¿e nie kto inny, ino wy krzyczeliœcie, ¿e
jeœli chodzi o podatek, to powinno byæ 3x15. Za-
pomniano o tym? Kto zapomnia³? Przecie¿ taka
by³a propaganda przedwyborcza.

Sprawa kolejna. Ja ca³kowicie zgadzam siê z ty-
mi ludŸmi, którzy mówi¹ z tej mównicy, ¿eby fak-
tycznie wykorzystaæ œrodki unijne. Ja nie bêdê
mówi³ o otoczkach, bo siedzia³em cicho, jak mó-
wiono na temat infrastruktury. Ja nie jestem fa-
nem pani Hübner, europose³, wczeœniej komi-
sarz, ale mia³a w 100% racjê, gdy mówi³a, ¿e nie
wykorzysta siê œrodków unijnych w dziedzinie
transportu. Jak mo¿na rozkrêciæ gospodarkê, ja-
kie mog¹ byæ wp³ywy firm, które powygrywaj¹
przetargi i mog¹ do bud¿etu pañstwa wprowadziæ
bardzo du¿e pieni¹dze… I nie zgadzam siê z tym…
Bo niektórzy z Ministerstwa Infrastruktury, z mi-
nistrem na czele, je¿d¿¹ sobie na wycieczki do
Chin zwiedzaæ mur chiñski, a póŸniej mówi¹: bê-
dziemy sprowadzaæ pracowników z Chin. Dobry
ojciec, dobry gospodarz patrzy najpierw na w³as-
ne gospodarstwo, nie œci¹ga siê ludzi ze Wschodu,
gdy polska gospodarka pada.

Sprawa nastêpna. Co, Pañstwo Drodzy, zrobio-
no, kiedy powsta³ rz¹d Platformy i PSL? Wyciêto
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wszystkie programy unijne, wnioski unijne, które
dotyczy³y granicy wschodniej. My tu mówimy na
mównicy, wychodz¹ panowie senatorowie i mó-
wi¹, ¿e jest Polska B. A jakie by³y decyzje? To by³a
sprawa PiS, wiêc trzeba to by³o wyci¹æ. Ja marzê,
¿eby nareszcie polityka wysz³a z gospodarki, wte-
dy na pewno bud¿ety bêd¹ dobre.

(Senator Zbigniew Szaleniec: Dopiero pan
chwali³ pani¹ minister.)

Przepraszam… Tak, podtrzymujê swoje zdanie,
bo ona jest kobiet¹ inteligentn¹, kulturaln¹ w od-
ró¿nieniu od pana ministra. Pan minister ca³ko-
wicie straci³ u mnie autorytet, kiedy zacz¹³ atako-
waæ prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ja siê
mogê nie zgadzaæ z wieloma profesorami, ale,
Pañstwo Drodzy, dopóki w Polsce nie wróci siê do
autorytetów, nie bêdziemy szanowaæ autoryte-
tów, to bêdzie tak, jak jest. Ja nie chcê w trakcie
debaty bud¿etowej wchodziæ w te sprawy.

Pañstwo Drodzy, bêdzie jeden punkt, w którym
faktycznie bêd¹ przedstawiane przepisy doty-
cz¹ce finansów publicznych. Tam dopiero siê
oka¿e, jakie s¹ ciêcia i co robimy. Ja powiem tak.
Cieszê siê, ¿e dziœ jest ta bardzo kulturalna deba-
ta, bo my jesteœmy opozycj¹ konstruktywn¹, a nie
destruktywn¹. S¹ tu panowie senatorzy, którzy
pamiêtaj¹ czasy, kiedy rz¹dzi³ PiS, co tu siê na tej
sali dzia³o po stronie opozycji. By³a totalna anar-
chia, nikt nie patrzy³ na bud¿et, ino na to, co mo¿-
na ugraæ politycznie. A je¿eli jesteœmy powa¿nymi
senatorami, to patrzmy na dobro Rzeczypospoli-
tej i jej mieszkañców. Ja dziœ gwarantujê, ¿e ¿a-
dna nasza poprawka nie przejdzie. A wtedy po-
prawki przechodzi³y. Nie przeci¹gam, bo wiem, ¿e
pan marsza³ek szanuje czas. Dziêkujê, Panie
Marsza³ku, dziêkujê pañstwu za wys³uchanie.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Wyrowiñski.
(Senator Zbigniew Szaleniec: Nic pan nie ostu-

dzi³.)
(Senator Stanis³aw Karczewski: Ale ostudzi-

³eœ…) (Weso³oœæ na sali)

Senator Jan Wyrowiñski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Je¿eli pan senator Kogut wp³ynie na pana pre-

zydenta Kaczyñskiego, ¿eby przyj¹³ 3 x 15%, to my
od razu to przygotujemy. Po prostu. (Oklaski) (We-
so³oœæ na sali)

(G³osy z sali: A spróbujcie, spróbujcie.)
Jeszcze jedno, Panie Senatorze. Powiedzia³

pan: ¿eby polityka wysz³a z gospodarki. Œwiête

s³owa, œwiête s³owa, podkreœliæ je wê¿ykiem, zapi-
saæ majusku³¹ itd., itd.

I teraz tak. Pan senator Majkowski wyg³asza³
tutaj jeremiady w zwi¹zku z tym, co siê dzieje
w tych skonsolidowanych koncernach energety-
cznych. A kto je konsolidowa³? Minister Krupiñ-
ski. Kiedy rz¹dziliœcie razem Samoobron¹ i z LPR,
to zamiast prywatyzowaæ, na si³ê konsolidowali-
œcie, miêdzy innymi sektor energetyczny. I skutki
s¹ w³aœnie takie, o jakich jako pose³ opozycji wte-
dy mówi³em – pamiêtam to – w tym koncernie bê-
dzie tak, jak pan teraz mówi³. Bêd¹ prezesi z no-
minacji politycznych, bêd¹ spó³ki i spó³eczki, bo
przecie¿ tu nie chodzi tylko o te spó³ki, ¿e tak po-
wiem, na samym wierzchu, ale chodzi o wnuczki,
prawnuczki i praprawnuczki. Tam w ogóle nie ma
¿adnych zasad. Pamiêtam pana pos³a, obecnie
europos³a, Kurskiego, który w Toruniu w spó³ce
Energohandel, spó³ce córce Energii, mianowa³
prezesa w ci¹gu pó³ godziny i nikt nie móg³ z tym
nic zrobiæ, dlatego ¿e tam ju¿ nie siêgaj¹ nasze
prerogatywy. To s¹ konsekwencje obecnoœci poli-
tyki w gospodarce, proszê pañstwa.

To pañstwo skonsolidowaliœcie te koncerny.
Myœmy mówili, ¿e trzeba konsolidowaæ poziomo,
nie pionowo, ¿e trzeba wprowadziæ pewien ele-
ment konkurencji, bez zasad administracyjnych.
Sta³o siê tak, jak siê sta³o. Panie Senatorze, pan
doskonale wie, ¿e w tej chwili, ¿eby wybudowaæ 1
MW, trzeba mieæ 1 milion 200 tysiêcy dolarów, ta-
ka jest œrednia cena. Czyli 1 tysi¹c MW to jest po-
nad miliard dolarów. I pan doskonale wie, ¿e wiê-
kszoœæ maj¹tku tych spó³ek energetycznych jest
zdekapitalizowana i ¿e wysi³ek inwestycyjny, jaki
trzeba w³o¿yæ, ¿eby 1 kWh by³a tañsza itd., itd.
jest ogromny. Pan równie¿ doskonale wie, ¿e sto-
pieñ zatrudnienia na 1 MWh w Polsce jest naj-
wiêkszy…

(Senator Krzysztof Majkowski: Ale koszty pracy
to 10%, dlatego dajmy spokój.)

…dlatego, Panie Senatorze, ¿e po prostu tam
nie ma w³aœciciela.

Wracam teraz do tego, co mówi³ pan senator Id-
czak, którego oczywiœcie szanujê. Tutaj ró¿nimy
siê fundamentalnie. Kryzys wcale nie wykaza³
ni¿szoœci gospodarki, która jest oparta na w³as-
noœci prywatnej. Kryzys spowodowali ci, którzy,
¿e tak powiem, z nadmiernej chciwoœci napêdzali
gospodarkê. Ale gospodarka oparta na w³asnoœci
prywatnej w dalszym ci¹gu jest fundamentem,
w firmie musi byæ w³aœciciel. Pañstwo jest najgor-
szym w³aœcicielem. W œlad za pañstwem id¹ w³aœ-
nie niew³aœciwe decyzje personalne, panosz¹ siê
zwi¹zki zawodowe… Przepraszam, Panie Senato-
rze…

(Senator Stanis³aw Kogut: Oj, kolego…)
… ale taka jest okrutna prawda. W KGHM nie

rz¹dzi prezes, nie rz¹dzi rada nadzorcza, rz¹dz¹
zwi¹zki zawodowe. No taka jest okrutna prawda.
I je¿eli pan sobie skalkuluje, jakie s¹ koszty wydo-
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bycia 1 t miedzi i przerobu w porównaniu z liczb¹
ludzi itd., to oka¿e siê, ¿e niestety ta firma nie jest
w najlepszym stanie.

W zwi¹zku z tym, koñcz¹c, Panie Marsza³ku,
chcia³bym powiedzieæ, ¿e najwy¿szy czas, abyœmy
wreszcie prywatyzowali to, co jeszcze pozosta³o
z tych firm pañstwowych. Skoñczmy ten bezsen-
sowny chocholi taniec, który niestety jest udzia-
³em wszystkich partii. Tutaj przyznajê, ¿e oczywi-
œcie i Platforma te¿ ma swoje… Chocia¿ s¹dzê, ¿e
stara siê, aby tak nie by³o. Jedyn¹ recept¹ na te
problemy jest prywatyzacja, proszê pañstwa, to
jest jedyna recepta i to trzeba zrobiæ. W rêku pañ-
stwa powinny byæ sieci przesy³owe, ruroci¹gi, na-
brze¿a morskie, te wszystkie elementy infrastruk-
turalne. Pañstwo, jako imperium, ma mo¿liwoœæ
decydowaæ, regulowaæ itd., itd., ale w³asnoœæ
w rêku pañstwa to jest w³asnoœæ najgorzej za-
rz¹dzana i nikt nie przekona mnie, ¿e jest inaczej.
W zwi¹zku z tym mój postulat jest taki: jak naj-
szybciej dokoñczyæ prywatyzacjê...

(Senator Wies³aw Dobkowski: Sprzedaæ za bez-
cen.)

Nie, nie chodzi o to, ¿eby sprzedaæ za bezcen.
Wyœcie tak samo wyci¹gali dywidendê przez te
dwa lata. No taka jest prawda, spójrzcie, co siê
dzia³o – tak samo wyci¹galiœcie dywidendê, bo to
s¹ ³atwe pieni¹dze.

(Senator Grzegorz Banaœ: To s¹ pieni¹dze w³a-
œciciela.)

To s¹ ³atwe pieni¹dze. Prawdziwy w³aœciciel nie
bra³by dywidendy, w szczególnoœci je¿eli chodzi
o KGHM, bo tam, jak pañstwo doskonale wiecie,
s¹ potrzebne inwestycje. Za kilkanaœcie lat z³o¿a
siê skoñcz¹, trzeba planowaæ przysz³oœciowo. Tak
samo jest w energetyce, pan senator Majkowski
powie tak samo. Tutaj w³aœcicielem musi byæ ten,
kto potrafi myœleæ o firmie strategicznie. Pañstwo
tak nie potrafi. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Karczewski. Proszê.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, spróbujcie tego 3 x 15%, bo to

by³o tylko wasze puste has³o, którego realizacji
nawet nie próbowaliœcie siê podj¹æ.

Mam du¿e w¹tpliwoœci co do tego, ¿e pañstwo
jest takim z³ym w³aœcicielem. Dobre pañstwo jest
dobrym w³aœcicielem, a z³e pañstwo jest z³ym w³a-
œcicielem. My jesteœmy za tym, ¿eby budowaæ do-
bre pañstwo, które bêdzie dobrym w³aœcicielem
Policji, s³u¿by zdrowia, wojska, energetyki, infor-

matyki, edukacji, niektórych banków. I tutaj chy-
ba siê, Panie Senatorze, zgadzamy. Myœlê jednak,
¿e pan siê, przepraszam, ¿e u¿yjê takiego s³owa,
trochê zagalopowa³, przynajmniej w mojej opinii.

Proszê pañstwa, na pocz¹tku kadencji ca³y
czas mówiliœcie, ¿e jest Ÿle, bo PiS rz¹dzi³. W tej
chwili Ÿle siê dzieje, bo jest kryzys.

(Senator Grzegorz Banaœ: PiS nie rz¹dzi…)
Ja siê zgadzam, Panie Senatorze, ¿e kryzysu ta-

kiego, do jakiego przyzwyczai³ nas PRL, czyli kole-
jek po papier toaletowy, pustych haków w skle-
pach miêsnych, ju¿ u nas nie bêdzie, tego nie ma.
Ten kryzys polega na czymœ innym. Przed chwilk¹
dosta³em taki esemes z dobr¹ i z³¹ wiadomoœci¹.
Dobra wiadomoœæ jest taka, ¿e premier Tusk po-
wo³a³ zespó³, bo widzi, ¿e siê Ÿle dzieje z prywaty-
zacj¹, z niekonsultowanymi zapowiedziami, po-
dobnie jak z nieskonsultowan¹ zapowiedzi¹
wprowadzenia euro w 2011 r. czy jak z decyzj¹,
z nikim widocznie niekonsultowan¹, o planach
prywatyzacyjnych. To dobra wiadomoœæ, ¿e bê-
dzie zespó³, który bêdzie nad tym pracowa³, ¿e bê-
dzie tam Boni. No a z³a, ¿e w tym zespole bêd¹ pan
Grad i pan Rostowski – dla mnie to jest z³a wiado-
moœæ.

Co do orlików, proszê pañstwa, to tutaj te¿ pro-
ponowa³bym w³¹czenie hamulca, dlatego ¿e to nie
tylko bud¿et pañstwa, ale równie¿ samorz¹d
i urz¹d marsza³kowski dziel¹ siê t¹ inwestycj¹ do-
k³adnie w stosunku 1:3. Ale my ¿a³ujemy, ¿e te
œrodki z Unii Europejskiej, o czym tu wielokrotnie
mówiliœmy, s¹ tak Ÿle wykorzystywane na du¿e
inwestycje. My zaplanowaliœmy du¿e inwestycje,
a pañstwo je skreœliliœcie, i to by³ wasz podstawo-
wy b³¹d, bardzo powa¿ny b³¹d i tego wam nigdy
nie zapomnimy, i bêdziemy wam to przypominaæ.
Bo œwietne plany, œwietne inwestycje zosta³y
przez was wykreœlone, i to jest bardzo z³e dla Pol-
ski.

Nie mogê siê zgodziæ z jednym z panów senato-
rów, który mówi³, ¿e na tym etapie ju¿ nie bêdzie-
my wnosiæ poprawek. No ale, proszê pañstwa, na
tym etapie to wszystkie ustawy do nas docieraj¹.
Czy to znaczy, ¿e planujecie pañstwo ju¿ nigdy na
tym etapie nie wnosiæ ¿adnych poprawek? Panie
Senatorze, pan ju¿ jest tu drug¹ kadencjê i dosko-
nale pan wie, kiedy mo¿na wnosiæ poprawki i nad
czym my pracujemy. No my konsultujemy to ze
sob¹, a pañstwo widocznie z kimœ innym.

(G³osy z sali: Z kim konsultujemy?)
Mówicie pañstwo, ¿e zostanie ta rezerwa. Ale ta

rezerwa nie jest workiem z gumy, nie mo¿e byæ
tak, ¿e bêd¹ tam œrodki na wszystko: na Poloniê,
na do¿ywianie dzieci, na kombatantów, na Pro-
gram 2, na TVP Kultura, wreszcie na zmiany w³as-
noœciowe szpitali, czyli plan B hucznie przedsta-
wiany pod has³em: ratujemy polskie szpitale.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Szanowny
Panie Senatorze, piêæ minut ju¿ minê³o.)

Ju¿ koñczê.
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Chcia³bym powiedzieæ pani minister, ¿e jest tro-
szeczkê wiêcej tych szpitali… Chocia¿ siê dziwiê, ¿e
na pocz¹tku tak propagandowo powiedzia³a – bo
pani minister Kopacz jest œwietn¹ propagandystk¹
– ¿e piêædziesi¹t siedem szpitali chce do tego przy-
st¹piæ. Pani minister mówi o tym, ¿e w tej chwili s¹
trzy, a ja wiem, o dodatkowych szeœciu jedno-
stkach na Mazowszu. (Rozmowy na sali)

Optymizm? My mamy du¿o optymizmu, proszê
pañstwa, mimo wszystko mamy du¿o optymiz-
mu. Mówicie, ¿e nie mamy – mamy, bo gdybyœmy
nie mieli, tobyœmy tutaj nie wystêpowali, w ogóle
nie przychodzilibyœmy tutaj, tylko po prostu cicho
siedzieli i przyjêli ustawê, któr¹ proponujecie, bez
poprawek. Proszê pañstwa, muszê powiedzieæ, ¿e
pañstwa optymizm bardzo mnie dziwi i zastana-
wia. Ja satysfakcji z tej ustawy nie bêdê mia³,
i myœlê, ¿e pañstwo te¿ nie macie z niej satysfak-
cji, tylko ¿e o tym nie mówicie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, ju¿ jest szesnasta minuta

pañskiej wypowiedzi. Dziêkujê bardzo.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Dziêkujê bar-

dzo.)
Dobrze.
Poproszê teraz pana senatora Idczaka.

Senator Witold Idczak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja chcia³bym siê pok³oniæ przed panem sena-

torem Wyrowiñskim, bo by³em pod wielkim wra-
¿eniem jego konferencji prasowej, w czasie której
jednoznacznie przeciwstawia³ siê takim dziwnym
i z³ym praktykom, piêtnowa³ praktyki Platformy
na swoim terenie, jeœli chodzi o nominacje na sta-
nowiska. Chylê czo³a, jest pan konsekwentny,
szanujê pana, zreszt¹ powiedzia³em panu o tym
chwilê po tym, jak zosta³ pan przewodnicz¹cym
Komisji Gospodarki Narodowej.

Niemniej jednak myœlê, ¿e jest miêdzy nami
ró¿nica w sensie ideologicznym, Panie Senatorze,
choæ nie ca³kiem fundamentalna, jeœli chodzi
o prywatyzacjê. Te firmy, o których ja mówi³em,
czyli przede wszystkim firmy sektora strategicz-
nego, te, co do których mówimy o bezpieczeñstwie
energetycznym czy te o wielkoœci… Po prostu na-
wet w sensie strategicznym do nich w dobie dzi-
siejszego kryzysu trzeba przyk³adaæ inn¹ miarkê,
bo po zabraniu z dochodów tych firm dywiden-
dy… WeŸmy pod uwagê, ¿e to jest z³y czas na pry-
watyzacjê, musimy pamiêtaæ jeszcze o jednym,
o tym, ¿e my nie stoimy w miejscu. A kto, proszê
pañstwa, po tej prywatyzacji bêdzie budowa³ elek-
trowniê j¹drow¹, jedn¹ czy drug¹? Posiadaj¹c ta-
kie narzêdzia – bo te firmy mog¹ pe³niæ rolê narzê-

dzi, one mog¹ utworzyæ spó³kê, mog¹ wspó³finan-
sowaæ tego typu inwestycje – mamy zupe³nie inn¹
skalê jakoœci. Bo prywatyzacja na poziomie mi-
kro… No ona oczywiœcie jest jak najbardziej ko-
rzystna, ale nie w tym, co zagra¿a najistotniej-
szym interesom pañstwa polskiego, i wtedy
o czymœ takim mo¿na rozmawiaæ. Ale, z ca³ym
szacunkiem, energetyka czy olbrzymie koncer-
ny… Ja powiem tak, na dzisiejszym rynku œwiato-
wym nie ma pieniêdzy i nie ma takiego kapita³u,
który by³by w stanie to po uczciwej cenie kupiæ.
Chyba ¿e mówimy o kapitale krajów, nie wiem, na
przyk³ad z Bliskiego Wschodu, no one akurat dys-
ponuj¹ olbrzymimi maj¹tkami. Je¿eli tak by to
mia³o wygl¹daæ…

Proszê pañstwa, energetyka j¹drowa we Fran-
cji jest ga³êzi¹ pañstwow¹, w 70% nale¿y do pañ-
stwa francuskiego. Republika Federalna Niemiec
– niedu¿a ró¿nica. I kto wie, czy to w³aœnie nie fir-
my bêd¹ce tak naprawdê firmami krajowymi bra-
³yby udzia³ w prywatyzacji naszych przedsiê-
biorstw, naszych firm. To tak mia³aby wygl¹daæ ta
prywatyzacja?

Panie Senatorze, nie s¹dzê, ¿eby pan – jako
ideolog myœli wolnorynkowej w pozytywnym tego
s³owa znaczeniu, bo uwa¿am, ¿e pan ma takie
przekonania – uwa¿a³ tak¹ prywatyzacjê za sku-
teczn¹, dobr¹ i pozytywn¹.

I jeszcze raz to powiem: to nie jest ani w³aœciwy
moment, ani w³aœciwy czas na przygotowanie, ani
jêzyk dyskusji, ani skala tych firm. Dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Senator Kogut

o bud¿ecie.)
Pan senator Augustyn.
Jak pañstwo senatorowie s³ysz¹, dyskusja

w ogóle nie toczy siê w tym momencie na temat
noweli bud¿etu. (Weso³oœæ na sali)

Na mi³oœæ Bosk¹, zejdŸmy do bud¿etu, powróæ-
my do naszych baranów.

Panie Senatorze, proszê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Ju¿ siê robi, Panie Marsza³ku, ja bêdê mówi³

tylko o bud¿ecie.
(G³os z sali: O bud¿ecie.)
O bud¿ecie. (Weso³oœæ na sali)
Pani Minister! Pañstwo Senatorowie!
Chcia³bym siê przy³¹czyæ do tych, którzy wy-

ra¿ali tutaj swoje ubolewanie, ¿e wiele spoœród
zamierzeñ rz¹du maj¹cych na celu wsparcie po-
lityki prorodzinnej i wiele spoœród zamierzeñ
rz¹du dotycz¹cych wsparcia osób najbiedniej-
szych musi poczekaæ z realizacj¹ na lepsze cza-
sy ze wzglêdu na obecny kryzys. To prawda, nie
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ma waloryzacji progów, niestety ustawa o poli-
tyce prorodzinnej, ju¿ przygotowana, a nawet
wstêpnie dyskutowana w naszej komisji, która
z takim zadowoleniem by³a przez nas przyjêta,
musi poczekaæ na realizacjê z powodu braku
œrodków. To zasmuca. I w ogóle to, nad czym my
dzisiaj debatujemy, to, ¿e debatujemy nad ciê-
ciami, nad zmniejszeniem wydatków, nie jest
powodem do radoœci.

Niemniej jednak wyszed³em na mównicê, ¿e-
by przypomnieæ, ¿e w tych trudnych warunkach
rz¹d w ramach polityki adresowanej do osób
najbiedniejszych porównywalne kwoty, które
tutaj by³y wymieniane i w odniesieniu do do¿y-
wiania dzieci, i w odniesieniu do pieniêdzy trzy-
manych w rezerwie na zaliczkê alimentacyjn¹,
przeznacza w³aœnie na wsparcie osób najbie-
dniejszych. Przypomnê pañstwu, ¿e prawie
500 milionów z³ – uchwaliliœmy to tutaj przecie¿
dwa posiedzenia wczeœniej – idzie na wsparcie
tych rodzin, w których osoby utraci³y pracê,
a maj¹ zaci¹gniête kredyty hipoteczne. Z tego
siê nie wycofujemy, trzeba tam wkroczyæ i trze-
ba pomóc. Przypomnê pañstwu, ¿e na poprzed-
nim posiedzeniu, uchwaliliœmy ustawê o ³ago-
dzeniu skutków kryzysu, na któr¹ potrzeba pra-
wie 1 miliarda 200 milionów z³. Mówiê to tym,
którzy stawiaj¹ zarzut, ¿e gdzieœ zginê³a ta re-
zerwa solidarnoœci. W tych trudnych warun-
kach po prostu siê nie da wszystkiego sfinanso-
waæ. Ale chcê podkreœliæ, ¿e tam, gdzie jest naj-
ciê¿ej, tam, gdzie chodzi o to, ¿eby wesprzeæ lu-
dzi, by mogli siê utrzymaæ na rynku pracy, tam
te pieni¹dze s¹, i to pieni¹dze niema³e, napraw-
dê du¿e. I warto, ubolewaj¹c, zobaczyæ te¿ na
drugim biegunie i na drugiej szali te wysi³ki. To
chcê podkreœliæ.

Na koniec chcia³bym powiedzieæ, ¿e dziwnie
brzmi¹ te zarzuty o kiepskim wykorzystaniu œrod-
ków unijnych w sytuacji, gdy wykonanie za po-
przedni okres ju¿ dzisiaj wynosi ponad 100%.

(Rozmowy na sali)
Za lata 2004–2006 tak w³aœnie jest, niezale¿nie

od tych pomruków niedowierzania. To s¹ fakty.
(G³os z sali: Nie…)
(G³os z sali: Najgorszy…)
I proszê pos³uchaæ…
(Rozmowy na sali)
Dobrze. Tak, tak, tak.
(G³os z sali: I co, coœ z tym zrobiliœcie?)
(G³os z sali: A 2009 r.?)
(Senator Stanis³aw Kogut: Panowie, nie doga-

dujcie. Bez nerwów. Nie dok³adajcie…)
Ja nie mówiê, ¿e to jest tylko nasza radoœæ. Cie-

szê siê razem z panem, Panie Senatorze. Bo wido-
cznie dobrze by³y pomyœlane tamte programy,
skoro teraz udaje siê je zrealizowaæ w czasie. I jeœli
chodzi o wykorzystanie œrodków z tej nowej Per-

spektywy Finansowej, to Polska nale¿y do tych
krajów, które s¹ w czo³ówce. Nie jest liderem, to
prawda, zawsze mo¿e byæ lepiej. Dobrze, ¿e pañ-
stwo przypominacie, by siê staraæ, ale nie popa-
dajmy w czarnowidztwo, ¿e jesteœmy pod tym
wzglêdem najgorsi.

Na koniec chcia³bym pañstwu przekazaæ jesz-
cze tylko jedn¹ uwagê: mnie osobiœcie troszeczkê
denerwuje, kiedy mówimy – nawet w wypowie-
dziach naszych ministrów to siê pojawia³o – ¿e
zwiêkszamy deficyt. To prawda, w porównaniu
do planu, który mieliœmy na ten rok, deficyt rze-
czywiœcie wzroœnie. Ale tak naprawdê to przy-
pomnijmy, i tylko to chcê podkreœliæ, ¿e mimo
kryzysu bêdzie on dok³adnie taki, jak rok temu,
i znacznie ni¿szy ni¿ kiedy pañstwo koñczyliœcie
kadencjê.

(Senator Grzegorz Banaœ: I pan w to wierzy, Pa-
nie Senatorze?)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Kogut.
(G³os z sali: 17 miliardów…)

Senator Stanis³aw Kogut:
Muszê mówiæ szybko.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Pani Minister!
Przede wszystkim chcia³bym odpowiedzieæ mo-

jemu szanownemu koledze senatorowi Janowi,
przewodnicz¹cemu komisji gospodarki, ustosun-
kowuj¹c siê do kwestii bud¿etu. Po pierwsze, jak
ju¿ mówimy o sprawach socjalnych, w wielu kra-
jach Europy i œwiata s¹ niektóre ga³êzie przemys-
³u, których siê nie prywatyzuje, ino dochody
z nich przeznacza siê po prostu na cele socjalne.

Sprawa nastêpna. Tak, wszyscy atakuj¹ te
zwi¹zki, niektórzy senatorowie mówi¹: zwi¹zki na
Pow¹zki. No, jak Jan Rulewski, senator, by³ bity
w Bydgoszczy, jak by³ maltretowany za woln¹
i niepodleg³¹ Polskê, to wtedy wszyscyœcie nie
krzyczeli „zwi¹zki na Pow¹zki”.

Na temat prywatyzacji ja panu powiem tak, na
przyk³adzie kolei: Wielka Brytania nie by³a kra-
jem socjalistycznym, ino wolnorynkowym. Zro-
biono tak, ¿e ten Railtrack, to jest odpowiednik
polskiej infrastruktury, wyprowadzono, bo chcia-
no, ¿eby to by³o wszystko prywatne. Ale kiedy To-
ny Blair kapn¹³ siê, ¿e tam jest tylko wyjmowana
dywidenda, ¿e akcjonariusze tylko dziel¹ siê dy-
widend¹ i ¿e wzros³a liczba wypadków, szybko,
szybko przej¹³ po prostu ca³y ten Railtrack na gar-
nuszek pañstwa. I w zwi¹zku z tym, Pañstwo Dro-
dzy, w Stanach Zjednoczonych, Szanowny Panie
Senatorze…

(G³os z sali: To Polska! Mówimy o bud¿ecie!)
…nawet niezwi¹zkowcy musz¹ p³aciæ sk³adki

na zwi¹zek, bo maj¹ pe³n¹ opiekê. I skoñczmy
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z wizerunkiem zwi¹zkowca walcz¹cego, bo komu-
na upad³a, tamten system upad³. Teraz zwi¹zki za-
wodowe to s¹ ludzie bardzo dobrze wykszta³ceni,
maj¹cy skoñczone kursy do rad nadzorczych, ma-
j¹cy naprawdê kodeks pracy w jednym paluszku.
I ja siê dziwiê, ¿e jeszcze czekaj¹ i nie strajkuj¹, jak
jest ta barbarzyñska prywatyzacja. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
A mia³o byæ o bud¿ecie.
(G³os z sali: O bud¿ecie.)
(G³os z sali: A by³o…)
Pan senator Gruszka.
(Senator Grzegorz Banaœ: Panie Marsza³ku, ja

o bud¿ecie bym chcia³.)
Nie, pan ju¿ nie ma g³osu, niestety. (Weso³oœæ

na sali) To jutro z ¿on¹ mo¿e sobie pan porozma-
wiaæ o bud¿ecie. (Weso³oœæ na sali)

(Senator Grzegorz Banaœ: A my, Panie Mar-
sza³ku, skoñczymy do jutra?)

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Marsza³ku, Pani Minister, Wysoka Izbo…

Tak jestem rozbawiony… (weso³oœæ na sali) ...¿e
mo¿e wyœmiejê siê gdzieœ z boku.

Pozwolê sobie skorzystaæ z porady pana sena-
tora Wyrowiñskiego i zacz¹æ tak: a nie mówiliœ-
my? Tak jak pan powiedzia³. A nie mówiliœmy,
w³aœnie w grudniu tamtego roku, ¿e nale¿y zwery-
fikowaæ wspó³czynniki, które przyjmuje pan mi-
nister Rostowski? Nie mówiê tego z satysfakcj¹,
choæ tutaj pan chcia³ nas przekonaæ, ¿e my to
w ten sposób przedstawiamy. Absolutnie nie. Mó-
wiliœmy tak dla dobra bud¿etu, który mia³ byæ re-
alizowany w 2009 r. Tak siê jednak nie sta³o. I cie-
kawe, ¿e po trzech tygodniach z 3,7 zje¿d¿amy,
kolokwialnie mówi¹c, do 1,7. Tak ¿e uwa¿am, i¿ to
przemówienie pana ministra by³o tu perfidne i ce-
lowo wprowadzaj¹ce nas, senatorów w b³¹d. Bo
nie wierzê, ¿e w ci¹gu trzech tygodni mo¿na tak
diametralnie zmieniæ opiniê o swoim, notabene,
bud¿ecie.

Jestem pod olbrzymim wra¿eniem laudacji, ja-
k¹ wyrazi³ tutaj senator Rachoñ. W pewnym mo-
mencie myœla³em, ¿e zaœpiewa: ³ubu dubu, ³ubu
dubu, niech nam ¿yje prezes naszego klubu…
(weso³oœæ na sali) (oklaski) …ale nie doszed³ do ta-
kiego momentu i z tego siê cieszê. Powiem tak: op-
tymizm jest bardzo wa¿ny. Ja siê cieszê, ¿e ten op-
tymizm jeszcze nadal w panu jest. Po naszej stro-
nie – tak samo. Przy czym wobec tych wszystkich
szacunków nale¿y byæ mo¿e nie pesymist¹, bo
chyba nikt nim nie jest, ale realist¹. I prosi³em mi-
nistrów, którzy tutaj bior¹ udzia³ w tych pracach,
¿eby czasami starali siê troszeczkê och³odziæ
swoich szefów w ich zapêdach takim realnym spo-
jrzeniem na przygotowywany bud¿et.

Ja czekam, ¿e jeszcze pan senator Rulewski siê
zg³osi. Bo powiedzia³, ¿e bêdzie dobra wiadomoœæ
dla prawej strony, a by³a tylko ta z³a, tak ¿e cze-
kam, ¿e jeszcze wyrazi siê dobrze. A tak nawiasem
mówi¹c, dzia³alnoœæ Klubu Parlamentarnego Pra-
wa i Sprawiedliwoœci cechuje siê du¿¹ liczb¹ po-
prawek do prawa stanowionego przez nasz¹ Izbê,
tak ¿e on bardzo Ÿle...

(Rozmowy na sali) (Weso³oœæ na sali)
(Senator Grzegorz Banaœ: Mo¿esz, Janku, z ¿o-

n¹ jutro porozmawiaæ.) (Weso³oœæ na sali)
…siê odniós³ do naszej pracy tutaj jako opozy-

cji, kiedy powiedzia³, ¿e nie mamy wk³adu meryto-
rycznej pracy w dzia³alnoœæ Senatu.

Chcia³bym jeszcze wspomnieæ o drogach. Wy-
prowadzono z bud¿etu ponad 7 miliardów z³, któ-
rymi ma gospodarowaæ Krajowy Fundusz Drogo-
wy. Przedstawia nam siê to jako propozycjê ³atw¹,
lekk¹ i tani¹ rozdysponowania pozyskanego pie-
ni¹dza. Jeœliby tak by³o, Pani Minister, to ja pro-
ponujê iœæ jeszcze dalej i wszystkie problemy, któ-
re ma bud¿et, wyprowadziæ do krajowych fundu-
szy. Niech bêdzie fundusz medyczny, bo tam ma-
my problem, i szkolny, bo tam te¿ mamy problem.
A wiêc twórzmy fundusze, które zajm¹ siê poza
bud¿etem rozwi¹zywaniem wszelkich proble-
mów, jakie bud¿etu pañstwa dotycz¹.

Senator Szaleniec pochwali³ siê realizacj¹ kwe-
stii gimbusów. Tak, zgadza siê, to by³o najwiêksze
osi¹gniêcie, dwadzieœcia parê milionów, ale to by³
bud¿et przygotowany jeszcze przez Prawo i Spra-
wiedliwoœæ. Chcia³bym przypomnieæ, ¿e to by³
nasz bud¿et.

(G³os z sali: Tak.)
Co do orlików, to prawda o nich jest nie do koñ-

ca powiedziana. Ja chcia³bym tylko przytoczyæ…
Pomys³ jest dobry, bo m³odzie¿ ma na czym graæ,
tak ¿e za pomys³ dziêkujê. I tylko co do realizacji
chcia³bym powiedzieæ, ¿e je¿eli za 1 milion z³, za
który mo¿e trzy czy cztery samorz¹dy zbudowa³y
boiska, w ramach VAT do bud¿etu pañstwa wraca
220 milionów, a rz¹d daje 330 milionów, minus
220 milionów, to de facto jest 110 milionów. Œre-
dnio pó³toramilionowa inwestycja w orlika daje
to, ¿e bud¿et pañstwa w VAT otrzymuje wszystko
z powrotem. No, ale pomys³ jest wspania³y.
Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿eby ewentualnie po-
myœleæ nad tym, aby ten VAT zosta³ w samo-
rz¹dzie na kolejne zadanie dla m³odzie¿y. Koñcz¹c
tym optymistycznym akcentem, dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Piotr Kaleta. Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Je¿eli pan marsza³ek pozwoli, ja chcia³bym po-

ruszyæ dwie kwestie dotycz¹ce wypowiedzi dwóch
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kolegów senatorów, oczywiœcie z Platformy Oby-
watelskiej, poniewa¿ mam równie¿ okazjê, mo¿e
czêœciej ni¿ pozostali senatorowie, wspó³praco-
waæ z nimi w Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej. Najpierw, je¿eli mogê, chcia³bym podzieliæ siê
refleksj¹ dotycz¹c¹ wypowiedzi pana senatora
Augustyna. Otó¿ ja mam takie wra¿enie, ¿e obser-
wujê pewn¹ ewolucjê postawy pana senatora.
Przypominam sobie, jak na pocz¹tku kadencji
pan senator w pewien pogardliwy sposób wypo-
wiada³ siê na temat kolegów z Prawa i Sprawiedli-
woœci. Mówi³ o naszej hipokryzji, cytowa³ swojego
kolegê, by³ego senatora, obecnego marsza³ka, pa-
na Niesio³owskiego, który mówi³ o Himalajach hi-
pokryzji. Pan senator szed³ dalej – mówi³, ¿e wyle-
cieliœmy w kosmos hipokryzji.

(G³os z sali: Do rzeczy.)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-

torze, do rzeczy, do rzeczy.)
Tak, do rzeczy, do rzeczy. Ale, Panie Mar-

sza³ku…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Bud¿et,

a nie Augustyn, no na mi³oœæ bosk¹…) (Weso³oœæ
na sali)

Ale, Panie Marsza³ku, pan senator Augustyn
te¿ jest w ten bud¿et wpisany.

(Weso³oœæ na sali)
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ale gdzie?)
(Weso³oœæ na sali)
Czy mogê kontynuowaæ, Panie Marsza³ku?
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tak, ale na

temat bud¿etu, Panie Senatorze.)
(Senator Grzegorz Banaœ: Jako dochód czy wy-

datek? Bo jeœli jako wydatek, to mo¿e zbêdny.)
Jako straty.
Dalej, Panie Marsza³ku… Pan senator od jakie-

goœ czasu zacz¹³ u¿ywaæ trochê innej retoryki. Za-
cz¹³ mówiæ, ¿e jest kryzys, ¿e trzeba oszczêdzaæ, ¿e
trzeba odpowiedzialnie podchodziæ do wydatków
pañstwa. To wszystko siê zgadza. Ale dzisiaj zau-
wa¿y³em, ¿e na twarzy pana senatora Augustyna
rysuje siê jakiœ smutek. Mo¿na by by³o wybiec
w przysz³oœæ: co jeszcze nas wkrótce czeka, jeœli
chodzi o tê przemianê? A¿ siê bojê pomyœleæ, co
takiego mo¿e siê staæ, ale odnoszê wra¿enie, ¿e
jest to przemiana pozytywna i w tej kwestii panu
senatorowi kibicujê. Proszê jak najczêœciej spog-
l¹daæ na tê czêœæ sali.

Chcia³bym równie¿ odnieœæ siê do wypowiedzi
pana senatora Rulewskiego. Kiedyœ mia³em okaz-
jê z tej mównicy mówiæ, ¿e pan senator by³ dla
mnie i dla mojego pokolenia, dla osób z mojego te-
renu, pewn¹ ikon¹ zrywu solidarnoœciowego. Po
raz kolejny muszê stwierdziæ, ¿e te wspomnienia
o tamtym Janie Rulewski chowam ze wstydem
gdzieœ na dnie serca. Ta dzisiejsza wypowiedŸ, ¿e
symptomem kryzysu s¹ ludzie, którzy s¹ na uli-
cach, rolnicy, którzy maj¹ problemy, którzy bêd¹

protestowaæ w jakiœ sposób… Tego nie godzi siê
powiedzieæ zwi¹zkowcowi. Tego siê po prostu nie
godzi powiedzieæ zwi¹zkowcowi, id¹c dalej – sena-
torowi Rzeczypospolitej. Mo¿na by w zwi¹zku
z tym pomyœleæ, ¿e te wszystkie wydarzenia, któ-
rych by³ pan œwiadkiem, mo¿na skwitowaæ pew-
nym polskim powiedzeniem: czego Jaœ siê nie na-
uczy³, tego Jan nie bêdzie umia³. Nie przeniós³
pan do Wysokiej Izby pewnych wartoœci, które
przenieœæ nale¿a³o. Niestety odnoszê wra¿enie, ¿e
tak jest.

Mówiliœcie te¿ pañstwo o pewnych propozy-
cjach, co zrobiæ, ¿eby w Polsce by³o lepiej. Ja mam
jedn¹, zasadnicz¹: odejdŸcie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Jan Rulewski. Ma pan piêæ minut.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze Gruszka, prosi³ pan o dobr¹

wiadomoœæ. Otó¿ mam tak¹ dobr¹ wiadomoœæ dla
wszystkich senatorów z klubu PiS: przestañcie ju¿
biadoliæ i weŸcie siê za pracê nad bud¿etem 2010.

Tytu³em porozumienia i dialogu rezygnujê
z dalszych czterech minut. Dziêkujê bardzo. (Ok-
laski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
To by³a dba³oœæ o nasz bud¿et czasowy.
Proszê pañstwa, zamykam dyskusjê. (Oklaski)
(G³os z sali: Brawo!)
(G³os z sali: Pewnoœci nie ma.)
Nie do wiary.
Dla porz¹dku informujê Wysok¹ Izbê, ¿e sena-

torowie Grzyb i Pupa z³o¿yli swoje przemówienia
w dyskusji do protoko³u.*

Wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿yli se-
natorowie: Skurkiewicz, Romaszewski, Dobrzyñ-
ski, Banaœ, Andrzejewski, Korfanty, Chróœcikow-
ski.

Czypaniminister chcia³abypowiedzieæconieco?
Proszê bardzo. Rozumiem, ¿e na temat bud¿etu.
(Weso³oœæ na sali)
Proszê bardzo, Pani Minister.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Ja króciutko… Przede wszystkim chcia³abym

przekazaæ informacjê, któr¹ uzgodni³am dzisiaj
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z kancelari¹ premiera: je¿eli chodzi o œwiadczenia
dla kombatantów, to ta kwota wróci do bud¿etu.
Rada Ministrów podejmie stosown¹ uchwa³ê
i w ramach solidarnoœci spo³ecznej z rezerwy ogól-
nej te œrodki do urzêdu do spraw kombatantów
wróc¹. (Oklaski)

Druga sprawa, która pañstwa bardzo nurtowa-
³a, to zmniejszenie rezerwy na wydatki zwi¹zane
z Kart¹ Polaka. Ta rezerwa wynosi³a 4,5 milio-
na z³ i zosta³a ograniczona o 1 milion 450 tysiêcy.
Na dzisiaj s¹ do dyspozycji 3 miliony 50 tysiêcy,
bo do 20 lipca œrodki z tej rezerwy nie by³y uru-
chomione. Wydaje siê, ¿e taka kwota na sfinan-
sowanie przez kilka miesiêcy praktycznie wydat-
ków administracyjnych, bo to s¹ przede wszyst-
kim wydatki zwi¹zane z drukiem Karty Polaka…
Chcia³abym uspokoiæ: nie powinno na ten cel za-
brakn¹æ œrodków.

Trzecia sprawa, która równie¿ siê tu przewija³a,
to ograniczenie rezerwy na program poakcesyjne-
go wsparcia obszarów wiejskich. Ta rezerwa,
w wysokoœci 137 milionów 950 tysiêcy, zosta³a
ograniczona do kwoty 87 milionów 5 tysiêcy. Jest
ona przeznaczona na trzy cele. Jeden to reforma
administracyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spo³ecznego, drugi to integracja spo³eczna obsza-
rów wiejskich, trzeci to kampania informacyjno-
-promocyjna dotycz¹ca œwiadomoœci spo³ecznej
na temat procesów integracji spo³ecznej. Œrodki
kredytowe mia³y byæ wykorzystane do koñca
2009 r. 6 maja minister pracy wyst¹pi³ do mini-
stra finansów z wnioskiem, aby termin wykorzy-
stania tych œrodków przed³u¿yæ o osiemnaœcie
miesiêcy. Stosowny wniosek zosta³ przez ministra
pracy w dniu 2 czerwca przekazany do Banku
Œwiatowego. Na dzisiaj do wykorzystania w ra-
mach tej rezerwy pozosta³o jeszcze prawie 37 mi-
lionów z³. Z tego, co mi wiadomo, Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego w tym roku jeszcze
nie powinna z tych œrodków korzystaæ, wiêc na zo-
bowi¹zania zwi¹zane z Programem Integracji
Spo³ecznej, które maj¹ jednostki samorz¹du tery-
torialnego, tych œrodków powinno wystarczyæ.

Chcia³abym jeszcze jedn¹ rzecz wyjaœniæ. Kie-
dy mówi³am o trzech szpitalach, które maj¹ sko-
rzystaæ, to mówi³am o tych szpitalach, które s¹
najbardziej zaawansowane, gdzie ju¿ zosta³y pod-
jête stosowne uchwa³y i w zwi¹zku z tym… Dzisiaj
otrzyma³am informacjê od podsekretarza stanu
w Ministerstwie Zdrowia, ¿e na razie s¹ trzy szpi-
tale. Byæ mo¿e coœ siê jeszcze zmieni, ale to nie ma
znaczenia. Trzy czy szeœæ to w tym obszarze nie
jest taka du¿a ró¿nica. Pan senator wyra¿a³ w¹t-
pliwoœæ, czy wystarczy pieniêdzy. Ja chcia³abym
powiedzieæ, ¿e na dzisiaj, po uwzglêdnieniu pro-
ponowanych zmian w nowelizacji, do wykorzysta-
nia w ramach rezerw celowych pozosta³o… Prze-
praszam, na dzieñ 20 lipca, bo na ten dzieñ mam

dane, pozosta³o 14 miliardów 899 milionów
926 tysiêcy z³. Tyle œrodków jest jeszcze we wszys-
tkich rezerwach celowych, które s¹ niewykorzy-
stane. Wydaje siê, ¿e w ramach tej kwoty 55 milio-
nów z³, które wedle szacunków ministra zdrowia
s¹ na dzisiaj potrzebne na realizacjê programu B,
siê znajdzie, bo nigdy siê nie zdarzy³o, tak jak mó-
wi³am, ¿eby rezerwy by³y w stu procentach wyko-
rzystane.

I jeszcze do pana senatora Banasia: na szczê-
œcie zad³u¿enie w abonamencie telewizyjnym to
nie jest sprawa s³u¿b skarbowych. Nie my to
œci¹gamy. Abonament pobiera…

(Senator Grzegorz Banaœ: I szkoda, Pani Mini-
ster, bardzo szkoda.)

Ja myœlê, Panie Senatorze, bior¹c pod uwagê,
¿e Poczta Polska ma oko³o 6% za koszty obs³ugi…
Ja szybciutko to policzy³am. Wziê³am pod uwagê,
¿e utrzymanie s³u¿b skarbowych ³¹cznie z mini-
strem finansów kosztuje 5 miliardów z³, a docho-
dy pobierane przez urzêdy skarbowe to jest
207,7 miliarda z³. Wynika st¹d, ¿e nasz przelicz-
nik jest lepszy, bo mamy nieca³e 2,2% za obs³ugê.
Tutaj jest kwestia tego rodzaju, i by³y zg³aszane
takie sprawy, ¿e po prostu przez pocztê jest pro-
wadzona s³aba windykacja.

Panie Marsza³ku, bardzo serdecznie dziêkujê.
Wszystkie uwagi, wszystkie w¹tpliwoœci tudzie¿
wszystkie zastrze¿enia weŸmiemy pod uwagê.
Szczególnie, ¿e za chwilê przystêpujemy do kon-
strukcji projektu bud¿etu na rok 2010. Bardzo
serdecznie pañstwu dziêkujê. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
My równie¿ bardzo dziêkujemy pani minister

za cierpliwe wys³uchiwanie naszych pytañ i w¹t-
pliwoœci.

Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszê Komisjê Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

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

Proszê pañstwa, przystêpujemy do rozpatrze-
nia punktu drugiego porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o S³u¿bie Celnej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 630,
a sprawozdania komisji w drukach nr 630A
i 630B.

Poproszê pana senatora Sadowskiego sprawo-
zdawcê Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej o przedstawienie sprawo-
zdania komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator S³awomir Sadowski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Pani Mini-
ster! Panie Ministrze! Szanowni Pañstwo!

Mam obowi¹zek przedstawiæ w imieniu Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej sprawozdanie komisji. Posiedzenie ko-
misji odby³o siê 22 lipca 2009 r.

Ale zanim przyst¹piê do sprawozdania,
chcia³bym przedstawiæ cel i przedmiot ustawy.
Otó¿ przed³o¿ona Senatowi ustawa o S³u¿bie Cel-
nej jest aktem normatywnym, który reguluje za-
dania i organizacjê S³u¿by Celnej. Wprowadza
wiele nowych rozwi¹zañ maj¹cych na celu uspra-
wnienie funkcjonowania tej formacji.

Podstawowe za³o¿enia ustawy to, po pierwsze,
wzmocnienie organizacji s³u¿by i statusu funkcjo-
nariuszy celnych, po drugie, zwiêkszenie efekty-
wnoœci dzia³añ kontrolnych w celu skuteczniejsze-
go zwalczania szarej strefy i nielegalnego obrotu to-
warowego, po trzecie, u³atwienie relacji istniej¹cych
pomiêdzy przedsiêbiorcami a administracj¹ celn¹.
Ustawa okreœla pozycjê szefa S³u¿by Celnej jako or-
ganu administracji publicznej, zwierzchnika S³u¿-
by Celnej. Jest prze³o¿onym wszystkich funkcjona-
riuszy. Szef ponosi odpowiedzialnoœæ za realizacjê
przypisanych jej zadañ. Podlega bezpoœrednio mi-
nistrowi w³aœciwemu do spraw finansów publicz-
nych. Co do podstawowych za³o¿eñ – po czwarte,
jest to równie¿ usprawnienie obs³ugi ruchu towaro-
wego na granicy Polski, bêd¹cej jednoczeœnie ze-
wnêtrzn¹ granic¹ Unii Europejskiej, po pi¹te, roz-
szerzenie w³aœciwoœci S³u¿by Celnej w zakresie
zwalczania przestêpstw podatkowych celnych, de-
wizowych oraz w zakresie gier i zak³adów wzajem-
nych, a po szóste, dostosowanie regulacji zawar-
tych w prawie krajowym do zmian, które nast¹pi³y
we wspólnotowym kodeksie celnym.

Szanowni Pañstwo! Je¿eli chodzi o zmiany
szczegó³owe wprowadzone ustaw¹, to nale¿y zwró-
ciæ uwagê na nastêpuj¹ce rozwi¹zania: przyznanie
funkcjonariuszom celnym prawa do u¿ycia broni
palnej oraz prawa do samodzielnego zatrzymania
osób w trybie i na zasadach okreœlonych w kodek-
sie postêpowania karnego, udostêpnienie S³u¿bie
Celnej informacji z wykorzystaniem systemów te-
leinformatycznych, wdro¿enie jednolitego trybu
postêpowania przy wydawaniu pozwoleñ na stoso-
wanie u³atwieñ i uproszczeñ w prawie celnym oraz
œwiadectwa upowa¿nionego przedsiêbiorcy, wpro-
wadzenie jednolitego trybu kontroli fizycznej towa-
rów w miejsce dwóch dotychczasowych, wprowa-
dzenie ustawowej regulacji umo¿liwiaj¹cej samo-
dzielne zatrzymywanie œrodków transportu mor-
skiego do kontroli przez funkcjonariuszy S³u¿by
Celnej, nadanie bandery jednostkom p³ywaj¹cym
S³u¿by Celnej, podporz¹dkowanie zadañ z obsza-
rów gier i zak³adów wzajemnych organom jednoli-
tej administracji celnej, która kompleksowo bêdzie
kontrolowaæ tê dziedzinê, skrócenie okresu s³u¿-

by przygotowawczej z trzech do dwóch lat, wpro-
wadzenie s³u¿by w systemie nadzwyczajnym na
wzór s³u¿by w trybie skoszarowanym, mo¿liwoœæ
weryfikacji stanu zdrowia funkcjonariusza oraz
jego zdolnoœci fizycznych i psychofizycznych
przez komisjê lekarsk¹, uporz¹dkowanie stano-
wisk i stopni s³u¿bowych funkcjonariuszy cel-
nych, poddanie stanowisk opisowi, wartoœciowa-
niu oraz transparentny nabór na wolne stanowis-
ka w ramach rekrutacji wewnêtrznej, uszczegó³o-
wienie zasad awansowania, stworzenie korpusu
stopni s³u¿bowych… Ja ju¿ zacznê to skracaæ, bo
by³oby tego za du¿o.

Szanowni Pañstwo! Je¿eli chodzi o przebieg
prac legislacyjnych, to pierwsze czytanie – jest to
oczywiœcie projekt rz¹dowy, z przed³o¿enia rz¹do-
wego – odby³o siê w dniu 9 stycznia. Uchwalenie
mia³o miejsce na czterdziestym szóstym posie-
dzeniu Sejmu w dniu 17 lipca 2009 r. Siêgnê tutaj
do… Ju¿, momencik. Otó¿ wynik g³osowania by³
taki: 241 g³osów za, 150 pos³ów g³osowa³o prze-
ciw, 39 wstrzyma³o siê od g³osu.

Szanowni Pañstwo! Ustawa o S³u¿bie Celnej
by³a konsultowana ze zwi¹zkami zawodowymi.
W dyskusji wziê³o udzia³ – z tego, co teraz doczyta-
³em – piêæ zwi¹zków zawodowych, z tym ¿e bodaj-
¿e dwa wysz³y z dyskusji. Ale nie znam szczegó-
³ów. Kiedy bêdzie tutaj pan minister, to ewentual-
nie zapytamy.

Sama ustawa, Szanowni Pañstwo, sk³ada siê
piêtnastu rozdzia³ów. Nie wiem, czy muszê je
omawiaæ, czy wymieniæ tylko tytu³y. A wiêc to
„Przepisy ogólne”, „Organizacja S³u¿by Celnej”…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Nie,
nie, panowie ministrowie chyba je znaj¹.)

Ale tutaj… No rzeczywiœcie, ma³o senatorów zo-
sta³o. Jeœli bêd¹ jakieœ pytania, to odpowiem.

Szanowni Pañstwo, równie¿ kolega Dobkowski
bêdzie tutaj sprawozdawa³ tê ustawê, wiêc trochê
czasu zostawiê jemu.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej przedstawia Wysokiemu Se-
natowi wniosek o uchwalenie tej ustawy; w g³oso-
waniu, o ile pamiêtam, by³ mniej wiêcej taki sto-
sunek g³osów 7:3. S¹ tu tak¿e poprawki, które zo-
sta³y przeg³osowane mniej wiêcej tak¹ sam¹ licz-
b¹ g³osów. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Jeœli bêd¹ pytania, to ja i kolega postaramy siê
odpowiedzieæ. A jeœli nie bêdziemy mogli, to ewen-
tualnie pan minister nas wesprze, mam nadziejê.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Fi-

nansów Publicznych senatora Wies³awa Dobkow-
skiego.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Wies³aw Dobkowski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt zaprezentowaæ w imieniu Komi-

sji Bud¿etu i Finansów Publicznych sprawozda-
nie o uchwalonej przez Sejm w dniu 17 lipca
2009 r. ustawie o S³u¿bie Celnej.

Komisja rozpatrywa³a ustawê na posiedzeniu
w dniu 23 lipca 2009 r. Sprawozdanie zawarte jest
w druku nr 630B. Ustawa jest projektem rz¹do-
wym. Jej celem s¹ regulacje niezbêdne dla stwo-
rzenia jednolitego, umundurowanego, transpa-
rentnego w swoim dzia³aniu korpusu S³u¿by Cel-
nej. W szczególnoœci chodzi o jej modernizacjê
w obszarach sprawnej obs³ugi obrotu towarowe-
go na zewnêtrznej granicy Unii Europejskiej,
o skuteczne zwalczania przestêpstw skarbowych
i zapewnienia u³atwieñ dla przedsiêbiorców.
Ustawa dostosowuje tak¿e regulacje zawarte
w prawie krajowym do prawa wspólnotowego.
Wprowadza ona rozwi¹zania prawne zmieniaj¹ce
status funkcjonariusza S³u¿by Celnej. Nastêpuje
zmiana pozycji szefa S³u¿by Celnej, który bêdzie
mia³ status organu administracji publicznej
o œciœle sprecyzowanych kompetencjach i zwie-
rzchnika S³u¿by Celnej. Bêdzie prze³o¿onym
wszystkich funkcjonariuszy. Szef bêdzie kierowa³
t¹ s³u¿b¹ i ponosi³ odpowiedzialnoœæ za realizacjê
przypisanych jej zadañ. Bêdzie on podlega³ bezpo-
œrednio ministrowi w³aœciwemu do spraw finan-
sów publicznych.

Jeœli chodzi o zmiany szczegó³owe, to ustawa
wprowadza nastêpuj¹ce rozwi¹zania. Jest to
przyznanie funkcjonariuszom celnym prawa
do u¿ycia broni palnej oraz prawa do samo-
dzielnego zatrzymywania osób w trybie i na za-
sadach okreœlonych w kodeksie postêpowania
karnego, udostêpnianie s³u¿bie celnej infor-
macji z wykorzystaniem systemów teleinfor-
matycznych, wdro¿enie jednolitego trybu po-
stêpowania przy wydawaniu pozwoleñ na sto-
sowanie u³atwieñ i uproszczeñ w prawie cel-
nym oraz œwiadectwa upowa¿nionego przed-
siêbiorcy. Nastêpuje wprowadzenie jednolitego
trybu kontroli fizycznej towarów w miejsce
dwóch dotychczasowych, wprowadzenie usta-
wowej regulacji umo¿liwiaj¹cej samodzielne
zatrzymywanie œrodków transportu morskiego
do kontroli przez funkcjonariuszy S³u¿by Cel-
nej, a tak¿e nadanie bandery jednostkom p³y-
waj¹cym w s³u¿bie celnej, przyporz¹dkowanie
zadañ z obszarów gier i zak³adów wzajemnych
organom jednolitej administracji celnej, która
kompleksowo bêdzie kontrolowaæ tê dziedzinê,
bo zadania organizowane dot¹d przez komórki
Ministerstwa Finansów, izby skarbowe i urzê-
dy skarbowe przekazane zostan¹ do wykona-
nia izbom i urzêdom celnym. Jest to te¿ skróce-
nie okresu s³u¿by przygotowawczej z trzech do
dwóch lat, wprowadzenie s³u¿by w systemie

nadzwyczajnym na wzór s³u¿by w trybie sko-
szarowanym, mo¿liwoœæ weryfikacji stanu
zdrowia funkcjonariusza oraz jego zdolnoœci
fizycznych i psychofizycznych przez komisjê
lekarsk¹, uporz¹dkowanie stanowisk i stopni
s³u¿bowych funkcjonariuszy celnych, podda-
nie stanowisk opisowi i wartoœciowaniu oraz
transparentny nabór na wolne stanowiska
w ramach rekrutacji wewnêtrznej, uszczegó³o-
wienie zasad awansowania poprzez okreœlenie
okresu s³u¿by w danym stopniu i przyjêcie za-
sady, ¿e awans nie mo¿e nast¹piæ póŸniej ni¿
po odbyciu piêciu lat s³u¿by w odpowiednim
stopniu, stworzenie korpusu stopni s³u¿bo-
wych, co umo¿liwi ocenê kompetencji osób
awansowanych do wy¿szego korpusu. Ustawa
wprowadza równie¿ przyznanie wielu upra-
wnieñ socjalnych. Okreœla zasady przyznawa-
nia dodatku za wieloletni¹ s³u¿bê, mówi o pra-
wie do dodatkowego urlopu wypoczynkowego,
o uprawnieniach do uzyskania przez funkcjo-
nariusza równowa¿nika pieniê¿nego z tytu³u
dodatku do miejsca pe³nienia s³u¿by.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Komisja
proponuje, aby Senat wprowadzi³ do tekstu
uchwa³y trzydzieœci dwie poprawki. Poprawki te
polegaj¹ na ujednoliceniu terminologii informaty-
cznej, dostosowaniu terminologii ustawy do ter-
minologii kodeksu karnego. Nastêpuje rozró¿nie-
nie pomiêdzy okresem zatrudnienia i okresem
s³u¿by, zwolnienie s³u¿by celnej z op³at ze spo-
rz¹dzania informacji przez banki i fundusze inwe-
stycyjne. S¹ te¿ poprawki wynikaj¹ce z zasad te-
chniki legislacyjnej.

Na posiedzeniu komisji nie by³o mowy o kosz-
tach wprowadzenia ustawy, ale jak przysta³o na
sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Finansów Pub-
licznych dodam, ¿e realizacja uchwa³y moderni-
zacyjnej zak³ada wydatkowanie œrodków w la-
tach 2009–2011, a wszystko wskazuje na to, ¿e
ten okres bêdzie wyd³u¿ony do 2012 r. Zak³ada
siê wydatkowanie œrodków w kwocie 193 tysi¹ce
200 z³, 104 tysi¹ce z³ zostan¹ przeznaczone na
wzmocnienie motywacyjnego systemu wynagro-
dzeñ w s³u¿bie celnej. Minister finansów zaak-
ceptowa³ realizacjê uchwa³y w 2009 r. na pozio-
mie 93 tysiêcy 375 z³, czyli jest to po³owa ca³ej
kwoty, a na wzmocnienie motywacyjnego syste-
mu uposa¿eñ i wynagrodzeñ przeznaczy³ kwotê
58 tysiêcy 890 z³, co te¿ stanowi ponad po³owê
zaplanowanej na ten cel kwoty. Szczegó³y tych
wydatków mogê przedstawiæ, odpowiadaj¹c na
pytania.

Poprawki zosta³y przyjête jednog³oœnie przez
cz³onków komisji. Komisja wnosi, aby Wysoki
Senat raczy³ przyj¹æ projekt uchwa³y dotycz¹cy
ustawy o S³u¿bie Celnej zaakceptowanej przez
Sejm w dniu 17 lipca 2009 r. Projekt przyjêto 3
g³osami, nikt nie by³ przeciw, 2 senatorów
wstrzyma³o siê od g³osu. Dziêkujê. (Oklaski)
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, moja proœba jest taka, a¿eby

te trzydzieœci dwie poprawki w zwi¹zku z bardzo
du¿ym obci¹¿eniem prac¹ na tym posiedzeniu po-
grupowaæ, wyodrêbniæ grupê poprawek, które bê-
dziemy mogli przyj¹æ w jednym g³osowaniu. Mo¿e
to byæ grupa poprawek niekontrowersyjnych, re-
dakcyjnych, legislacyjnych itd.

(Senator Wies³aw Dobkowski: Tak, myœlê, ¿e to
bêdzie skierowane do komisji i w komisji byœmy
to…)

W ka¿dym razie bardzo bym prosi³, ¿eby w taki
sposób nad tym g³osowaæ. Zreszt¹ tak nale¿a³oby
post¹piæ w przypadku wszystkich ustaw, bo jest
tego strasznie du¿o.

Proszê pañstwa, obecnie senatorowie mog¹
zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê,
co podkreœlam, zapytania do senatorów sprawo-
zdawców.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
pytanie?

Pan senator Meres, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pana senatora Sadowskiego.

Chcia³bym, ¿eby pan senator dopowiedzia³, jak li-
czn¹ formacj¹ jest S³u¿ba Celna i ¿eby pan bli¿ej
sprecyzowa³, jak zmienia siê pragmatyka w zakre-
sie stopni w tej ustawie. Dziêkujê bardzo.

Senator S³awomir Sadowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze! Szanowni Pañstwo! Mo¿e zacznê od stop-
ni…

(Rozmowy na sali)
Ju¿, ju¿, momencik. Stanowiska i stopnie s³u¿-

bowe funkcjonariuszy jest to rozdzia³ ósmy, od
art. 113 do 128…

(Senator Zbigniew Meres: Mo¿e pan minister…)
Je¿eli pan senator sobie ¿yczy, to mogê to

przedstawiæ.
(Weso³oœæ na sali)
W S³u¿bie Celnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce kor-

pusy i stopnie s³u¿bowe: korpus szeregowy S³u¿-
by Celnej – aplikant celny, starszy aplikant celny;
korpus podoficerów S³u¿by Celnej – m³odszy re-
wident celny, rewident celny, starszy rewident
celny, m³odszy rachmistrz celny, rachmistrz cel-
ny, starszy rachmistrz celny. Tak prawdê mó-
wi¹c…

(Rozmowy na sali)
I dalej, korpus aspirantów S³u¿by Celnej –

m³odszy aspirant celny, aspirant celny, starszy
aspirant celny; korpus oficerów m³odszych S³u¿-

by Celnej – podkomisarz celny, komisarz celny,
nadkomisarz celny; korpus oficerów starszych
S³u¿by Celnej – podinspektor celny, m³odszy in-
spektor celny, inspektor celny; korpus genera³ów
s³u¿by celnej – nadinspektor celny, genera³ s³u¿-
by celnej.

Na pierwszy stopieñ s³u¿bowy w korpusie ofice-
rów m³odszych S³u¿by Celnej oraz na stopnie
s³u¿bowe… Mam to wszystko czytaæ?

(G³os z sali: Nie.)
Dziêkujê. Myœlê, ¿e o szczegó³ach powie pan

minister.
A je¿eli chodzi o liczebnoœæ S³u¿by Celnej, to

powiem szczerze, ¿e dok³adnej cyfry nie znam, ale
jest to chyba w granicach…

(Rozmowy na sali)
Kolega ma szczegó³owe informacje, z g³owy nie

jestem w stanie tego okreœliæ, ¿e tak powiem.
Przepraszam za to kolokwialne wyra¿enie.

(Senator Wies³aw Dobkowski: Jeœli mo¿na, to
ja…)

O kolega mnie ju¿ wspiera.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Ja te¿ nie mam szczegó³owych danych, nie

wiem, ilu dok³adnie jest tych funkcjonariuszy, ale
mogê powiedzieæ, ilu…

(G³os z sali: Ilu powinno byæ?)
Nie, nie.
(Rozmowy na sali) (Weso³oœæ na sali)
Mogê powiedzieæ, ilu funkcjonariuszy jest objê-

tych regulacj¹. Chodzi nam o wydatki. Ja ma in-
formacje od pana podsekretarza stanu Jacka Ka-
picy.

(Rozmowy na sali)
Tak, trzynaœcie tysiêcy piêæset osób powinno

byæ objêtych regulacj¹, p³ace tylu osób bêd¹ regu-
lowane. A czy wszyscy bêd¹ objêci t¹ regulacj¹?
Prosi³bym, ¿eby pan minister to dopowiedzia³.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Nie wiem, czy pan senator jest usatysfakcjono-

wany…

Senator Zbigniew Meres:

Panie Marsza³ku, bardzo dziêkujê. W zasadzie
chodzi³o mi tylko o to, jaka jest ró¿nica w pragma-
tyce, je¿eli chodzi o te stopnie. Nie dziwiê siê, ¿e
pan senator Sadowski nie odpowiedzia³ mi dok³a-
dnie na to pytanie. Co do liczby funkcjonariuszy
S³u¿by Celnej to w zasadzie chcia³em, ¿eby by³o
wiadomo, jak wielkiej formacji to dotyczy. I tyle.
Jak rozumiem, pan minister ewentualnie te dwa
s³owa dopowie. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie.
Poniewa¿ projekt tej ustawy zosta³ wniesiony

przez rz¹d, do prezentowania stanowiska rz¹du
w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿nio-
ny minister finansów.

Czy przedstawiciel rz¹du pan minister Kapica
chcia³by zabraæ g³os? S¹dzê, ¿e na pewno tak, bo
mamy jeszcze pewnie pytania.

Proszê bardzo.

Szef S³u¿by Celnej
Jacek Kapica:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Je¿eli mogê coœ wyjaœniæ, to powiem, ¿e dzisiej-

sze stopnie s³u¿bowe w S³u¿bie Celnej maj¹ tak
naprawdê odleg³¹ historiê i nie maj¹ ¿adnego uza-
sadnienia funkcjonalnego. Dzisiaj te stopnie do-
pasowujemy do stopni funkcjonuj¹cych w Stra¿y
Granicznej czy w Policji po to, aby mo¿na by³o
p³ynnie przesuwaæ kadry miêdzy tymi formacja-
mi. Dlatego musimy w dalszej kolejnoœci wprowa-
dziæ to do rozporz¹dzenia mówi¹cego o relewan-
tnoœci stopni. Przyk³adowo, dzisiaj stopieñ aspi-
ranta celnego jest stopniem wy¿szym, a tak nor-
malnie w ka¿dej s³u¿bie ten stopieñ jest na œre-
dnim poziomie w hierarchii stopni. Dzisiaj mamy
te¿ stopieñ dyspozytora celnego. No mnie to bar-
dziej pasuje do kolei ni¿ do S³u¿by Celnej. Ale
w praktyce funkcjonowania s³u¿by to jest bardzo
wa¿na rola. Taka osoba rozdziela pracê w oddziale
celnym. Ale to wziê³o siê tylko z praktyki. Dzisiej-
sze stopnie dopasowujemy do tych, jakie funkcjo-
nuj¹ w Policji, z korpusami, ze szkoleniem, z zaa-
wansowaniem funkcjonariuszy. Przyznanie ko-
lejnych stopni nastêpuje po przeszkoleniu i zali-
czeniu egzaminu.

S³u¿ba Celna jest formacj¹ licz¹c¹ prawie szes-
naœcie tysiêcy ludzi. Jest trzynaœcie tysiêcy
osiemset etatów funkcjonariuszy i s¹ dwa tysi¹ce
etatów pracowników cywilnych, czyli formacja ta
razem liczy piêtnaœcie tysiêcy osiemset, blisko
szesnaœcie tysiêcy osób. W ci¹gu ostatnich piêciu
lat ulega³o to znacznym zmianom, nastêpowa³y
przesuniêcia etatów na granicê wschodni¹ i do
du¿ych aglomeracji miejskich ze wzglêdu na znie-
sienie granicy zachodniej i po³udniowej. Mogê
pañstwu powiedzieæ, bo wiem, ¿e to by³o przed-
miotem pañstwa zainteresowania, ¿e objêtych
przesuniêciami w S³u¿bie Celnej by³o blisko ty-
si¹c funkcjonariuszy, w ostatnim roku jeszcze
dwieœcie piêædziesi¹t etatów przesunêliœmy na
granicê wschodni¹. Mówiê o tym, ¿eby pokazaæ,
o ile zmniejszy³y siê poszczególne jednostki. W Iz-
bie Celnej w Rzepinie – obszar dzia³alnoœci woje-

wództwa lubuskiego – przed wejœciem do Unii by-
³o tysi¹c czterystu ludzi, dzisiaj jest szeœciuset
szeœædziesiêciu. We Wroc³awiu by³o tysi¹c oœmiu-
set funkcjonariuszy, dzisiaj jest dziewiêciuset
piêædziesiêciu. W zwi¹zku z tym ciê¿ar dzia³alno-
œci s³u¿by celnej przesuwa siê na granicê wscho-
dni¹, ale równie¿ do du¿ych aglomeracji miej-
skich, poniewa¿ s³u¿ba celna wraz z wejœciem Pol-
ski do Unii Europejskiej przejê³a zadania zwi¹za-
ne z pobieraniem i administrowaniem obrotem
towarowym i wyrobami akcyzowymi, tak jak wiê-
kszoœæ s³u¿b celnych w Unii Europejskiej. Po pro-
stu wraz z wejœciem do Unii Europejskiej obrót
wyrobami akcyzowymi jest regulowany na podob-
nych zasadach, jak obrót celny wczeœniej, pod za-
bezpieczenie miêdzy sk³adami podatkowymi, pro-
dukcja jest równie¿ pod nadzorem. I w tej chwili
spoœród stanu etatowego s³u¿by celnej 31% ogó³u
zatrudnionych zajmuje siê spraw¹ obrotu towa-
rowego z zagranic¹, 21% zajmuje siê kwesti¹ wy-
robów akcyzowych, poborem podatku, realizacj¹
szczególnego nadzoru podatkowego, 18% to s¹
generalnie komórki kontrolne w izbach i urzê-
dach celnych, 10% to jest obs³uga, a 20% to s¹
rozliczenia ce³ i podatków, czyli egzekucja.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: I za-
k³ady wzajemne.)

W czêœci tak, poniewa¿ szczególny nadzór do tej
pory zajmowa³ siê, i nadal siê zajmuje, kontrol¹
legalnie urz¹dzanych gier hazardowych, jak rów-
nie¿ nielegalnie urz¹dzanych gier na automatach
o niskich wygranych. Zajmuje siê tylko tym ob-
szarem. Dlatego ta dzisiejsza ustawa porz¹dkuje
i te kompetencje. W dzisiejszej sytuacji one s¹
bardzo chaotycznie rozmieszczone. Czêœæ decyzji
wydaje minister finansów, czêœæ – izba skarbowa,
kontrole przeprowadza urz¹d celny, a podatek po-
biera urz¹d skarbowy. Chcemy tê sytuacjê upo-
rz¹dkowaæ, bo dzisiaj obszar urz¹dzania gier ha-
zardowych nielegalnie, na przyk³ad w kasynie,
pozostaje poza kompetencj¹ jakiejkolwiek s³u¿by
ministra finansów, tak naprawdê tylko policja
w pewnym sensie ma mo¿liwoœci œcigania tego, bo
w kompetencjach s³u¿by celnej jest tylko kontrola
nielegalnie urz¹dzanych gier na automatach
o niskich wygranych, a nie jakichkolwiek innych
gier. Ta ustawa wprowadza regulacje, ¿e ka¿dy
obszar nielegalnie urz¹dzanych gier hazardo-
wych bêdzie pod kontrol¹ s³u¿by celnej. Te kom-
petencje dzisiaj s¹, bo one w 2003 r. przesz³y wraz
z pracownikami szczególnego nadzoru podatko-
wego z urzêdów kontroli skarbowej. Czêœæ etatów
i czêœæ pracowników z izb skarbowych, które za-
jmuj¹ siê wydawaniem zezwoleñ na urz¹dzanie
gier, przejdzie do izb celnych. Kompetencje wyda-
wania zezwoleñ na urz¹dzanie gier na automa-
tach o niskich wygranych te¿ przejd¹ z Minister-
stwa Finansów na poziom ni¿szy, a wiêc general-
nie bli¿ej przedsiêbiorcy. Minister finansów bê-
dzie tylko wydawa³ zezwolenia na urz¹dzanie gier
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w salonach i kasynach – te, powiedzia³bym, naj-
bardziej wra¿liwe decyzje administracyjne.

Co do kwestii poprawek z³o¿onych przez komi-
sje, powiem tylko tyle, ¿eby zaoszczêdziæ czas, ¿e
my byliœmy w bie¿¹cym kontakcie z Biurem Legis-
lacyjnym. Poprawki z³o¿one w Komisji Bud¿etu
i Finansów Publicznych Ministerstwo Finansów,
czyli strona rz¹dowa, przyjmuje. W przypadku
poprawek zg³oszonych i przyjêtych przez Komisjê
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej równie¿ jest akceptacja, poza jedn¹ po-
prawk¹, czyli dziewi¹t¹, która wprowadza
w art. 27 w ust. 3 w pkcie 6 wymóg dla pe³nienia
stanowiska szefa s³u¿by celnej w postaci cztero-
letniego okresu s³u¿by zamiast czteroletniego za-
trudnienia. Tê poprawkê trudno nam zaakcepto-
waæ z tego wzglêdu, ¿e w dzisiejszej strukturze or-
ganizacji stanowisko szefa s³u¿by celnej wi¹¿e siê
ze stanowiskiem podsekretarza stanu w Minister-
stwie Finansów, tym samym ograniczalibyœmy
mo¿liwoœci premiera doboru osoby na stanowis-
ko podsekretarza stanu tylko do funkcjonariuszy,
którzy maj¹ czteroletni okres s³u¿by.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: W in-
nych s³u¿bach tak jest.)

W innych s³u¿bach tak jest, Panie Marsza³ku,
ale dotyczy to komendantów g³ównych tych for-
macji. To nie jest stanowisko na poziomie podse-
kretarza stanu. Tak naprawdê ja jestem jedynym
podsekretarzem stanu, który ma za sob¹ cztero-
letni okres pe³nienia s³u¿by w s³u¿bie celnej.
Wczeœniej ¿adna osoba pe³ni¹ca funkcjê szefa
s³u¿by celnej w po³¹czeniu z funkcj¹ podsekreta-
rza stanu nie spe³nia³a takiego wymagania. Pew-
nie tak jest lepiej, ale jednak jest to ograniczanie
premiera co do doboru, i myœlê, ¿e tu by³aby koliz-
ja równie¿ z uchwa³¹ o rz¹dzie bodaj, która okreœ-
la zasady doboru osób na stanowiska podsekreta-
rzy stanu w ministerstwach. W zwi¹zku z tym
wszystkie poprawki poza t¹ jedn¹ mo¿na bêdzie
przyj¹æ w g³osowaniu.

Tyle uwag ogólnych. Dziêkujê pañstwu za dys-
kusjê. Przepraszam, ¿e ze wzglêdu na s³u¿bowy
wyjazd zagraniczny nie mog³em uczestniczyæ
w posiedzeniach komisji. Ta ustawa by³a g³êboko
dyskutowana w Sejmie. Odby³o siê dwanaœcie czy
nawet trzynaœcie posiedzeñ podkomisji, w czasie
których dyskutowano na ró¿ne tematy tak na-
prawdê.

Nie zosta³y rozstrzygniête pewne tematy, które
dla mnie, jako szefa tej formacji, i dla naszej for-
macji pozostaj¹ do rozwi¹zania, to jest, miêdzy in-
nymi, kwestia uprawnieñ do realizacji czynnoœci
operacyjno-rozpoznawczych przez s³u¿bê celn¹.
Ale w tym zakresie nie ma akceptacji rz¹du
i wiem, ¿e s¹ podzielone zdania, przynajmniej by³y
podzielone zdania chocia¿by wœród pracuj¹cych
w Komisji Administracji i Spraw Wewnêtrznych

pos³ów z ró¿nych opcji. Jest wola dokonania tego
rodzaju rozstrzygniêcia w trakcie prac nad usta-
w¹ o czynnoœciach operacyjno-rozpoznawczych,
bo byæ mo¿e s³u¿bie celnej powinien byæ przyzna-
ny nie ca³y zakres czynnoœci, tylko czêœæ, tak, ¿e-
by mo¿na by³o wykonywaæ pewne zadania. Ale na
tym etapie prac nad ustaw¹ by³oby trudno wpro-
wadzaæ tak g³êbokie zmiany, mo¿liwe, ¿e by³oby
tu nawet jakieœ zagro¿enie pod wzglêdem konsty-
tucyjnoœci tej ustawy. I drugi temat, który pozo-
staje do rozwi¹zania, to kwestia uprawnieñ eme-
rytalnych dla funkcjonariuszy celnych. My pró-
bowaliœmy znaleŸæ ró¿ne rozwi¹zania tego proble-
mu. Generalnie zamiar rz¹du jest taki, aby zna-
laz³o to swój fina³ wraz z rozstrzygniêciami doty-
cz¹cymi zmiany systemu emerytalnego s³u¿b
mundurowych, no bo, co tu du¿o mówiæ, celnik
stoj¹cy na pasie granicznym stoi obok funkcjona-
riusza stra¿y granicznej, wykonuje podobne za-
dania, w podobnych warunkach, z podobnym ob-
ci¹¿eniem. Ja przyznam szczerze, ¿e borykam siê
z problemem ucieczki ludzi ze s³u¿by celnej do
stra¿y granicznej. No to jest kwestia konkurencyj-
noœci wynagrodzeñ. W tym zakresie robimy du¿o
i podnosimy te wynagrodzenia. Ale niew¹tpliwie
kwestia pewnego bezpieczeñstwa socjalnego z te-
go punktu widzenia ma znaczenie i dlatego dalej
bêdziemy nad tym pracowali, aby znalaz³o to swój
fina³ w najbli¿szej przysz³oœci.

Dziêkujê bardzo. Jestem do pañstwa dyspozy-
cji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Jako pierwszy zg³osi³ siê pan senator Banaœ.

A jako nastêpni zabior¹ g³os: pan senator Kieres,
pan senator Andrzejewski, pani senator Fetliñ-
ska, pan senator Sadowski i pan senator...

(G³os z sali: Cichoñ.)
(G³os z sali: Cichosz.)
(Senator Grzegorz Banaœ: Dziêkujê uprzej-

mie…)
Akurat panowie siedz¹ na tej sali, nie wiem czy

to Cichosz, czy Cichoñ. (Weso³oœæ na sali)

Senator Grzegorz Banaœ:

Cicho sza. Przepraszam bardzo, ¿e tak nieele-
gancko wtargn¹³em w ten tok. (Weso³oœæ na sali)

To, zdaje siê, jest cytat z jednej z piosenek, ale…
(G³os z sali: Do meritum.)
Przechodzê do meritum.
Zdaje mi siê, ¿e pan minister w pewien sposób

przed chwilk¹ odpowiedzia³ ju¿ na pytania, które
chcia³em zadaæ, bo w³aœnie one mia³y dotyczyæ te-
go, w jaki sposób s³u¿ba celna bêdzie realizowaæ
zadania okreœlone w art. 2 ust. 1 pkt 4–6.
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Ja tylko to szybko przypomnê. Rozpoznawanie,
wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie prze-
stêpstw i wykroczeñ zwi¹zanych z naruszeniem
przepisów dotycz¹cych wprowadzenia na teryto-
rium RP oraz wyprowadzania z jej terytorium to-
warów objêtych ograniczeniami lub zakazami ob-
rotu ze wzglêdu na bezpieczeñstwo i porz¹dek
publiczny, œrodki odurzaj¹ce, substancje, roz-
poznawanie, zapobieganie i zwalczanie prze-
stêpstw skarbowych etc., etc., etc.

Chcia³bym poprosiæ pana ministra o to, by je-
szcze raz, ale w sposób ju¿ taki bardziej pog³êbio-
ny, zechcia³ powiedzieæ, dlaczego zrezygnowano
w³aœnie z takich zapisów, które dawa³yby s³u¿bie
celnej realne mo¿liwoœci walki z tymi procedera-
mi.

Ja sobie przypominam nasze dyskusje zwi¹za-
ne z wprowadzeniem podwy¿szonej akcyzy, miê-
dzy innymi na papierosy, na pocz¹tku roku, i wte-
dy pan minister potwierdza³, ¿e ten nielegalny ob-
rót jest szacowany ju¿ na dziesi¹tki… W³aœciwie
w tej chwili mo¿na ju¿ mówiæ o oko³o 10 miliar-
dach z³, to jest obrót, który jest w szarej strefie,
a tak naprawdê to s¹ pieni¹dze, które dajemy do
rêki mafiosom i grupom przestêpczym. Dziœ to tyl-
ko i wy³¹cznie bêdzie siê zwiêkszaæ, bo taka jest
dynamika tego procesu. Pytanie jest takie: dla-
czego, Panie Ministrze, s³u¿bê celn¹ pozbawiono
mo¿liwoœci dzia³añ operacyjnych lub te¿ korzy-
stania z informacji o dzia³aniach operacyjnych in-
nych s³u¿b? Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.
(Szef S³u¿by Celnej Jacek Kapica: Po kolei,

tak?)
Tak.

Szef S³u¿by Celnej
Jacek Kapica:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Ja powiem szczerze, ¿e bardzo ¿a³owa³em, gdy

w roku 2006 pozbawiono s³u¿bê celn¹ tych upra-
wnieñ. Pozbawiono j¹ ich w zwi¹zku z wejœciem
w ¿ycie ustawy o Centralnym Biurze Antykorup-
cyjnym, które tak czy inaczej nie przejê³o walki
z przemytem. Idea by³a taka, ¿e siê likwiduje te
uprawniania, bo ca³y resort, administracja resor-
tu maj¹ przechodziæ jakieœ zmiany. My wtedy
wskazywaliœmy, ¿e mo¿e nie trzeba robiæ tego
wczeœniej, tylko wtedy, kiedy te zmiany wejd¹
w ¿ycie. Uprawnienia zosta³y odebrane, a zmiany
nie wesz³y w ¿ycie i dzisiaj jesteœmy w takiej, a nie
innej sytuacji. Przez dwa czy trzy lata ten stan,
który pan wskaza³, funkcjonowa³ i funkcjonuje

w obecnej ustawie o s³u¿bie celnej, bo nadal ma-
my rozpoznanie, mimo ¿e narzêdzi do rozpozna-
nia operacyjnego nie mamy, co nie znaczy, ¿e nie
mo¿na tego rozpoznania realizowaæ. Dzisiaj to
rozpoznanie jest i je realizujemy za pomoc¹ roz-
poznania zagro¿eñ metodami analizy ryzyka, po-
legaj¹cymi na analizie tak zwanych kodów uciecz-
ki. Gdy mówi siê o obrocie towarowym z zagrani-
c¹, to analizuje siê kody ucieczki, a te kody pole-
gaj¹ na tym, ¿e osoby przewo¿¹ce towary z zagra-
nicy nie deklaruj¹ ich w ramach tych kodów,
w przypadku których s¹ wysokie stawki, tylko de-
klaruj¹ je w ramach tych, w przypadku których s¹
ni¿sze stawki.

W przypadku wyrobów akcyzowych analizuje
siê kwestie mo¿liwoœci produkcji wyrobów nie
o takim ska¿alniku, tylko o innym ska¿alniku,
analizuje siê kwestie kierunków przylotów na
przyk³ad towarów czy osób, które mog¹ coœ prze-
mycaæ, czy przewozu kontenerów, nastêpuje wy-
miana informacji miêdzynarodowej. To rozpozna-
nie realizujemy równie¿ poprzez wspó³pracê z in-
nymi s³u¿bami, bo one realizuj¹ czynnoœci opera-
cyjne, a my uzupe³niamy to informacjami z baz
danych, z wymiany miêdzynarodowej, miêdzy in-
nymi ze s³u¿bami, i w ten sposób kojarzymy te za-
gro¿one kierunki, zagro¿one towary czy zagro¿o-
ne osoby. W koñcu funkcjonariusze równie¿
w swojej codziennej pracy dokonuj¹ normalnych
obserwacji i tego rodzaju informacje wewnêtrzne
jako oczywiœcie jawne sygna³y od funkcjonariu-
szy o ewentualnych nieprawid³owoœciach s¹ prze-
kazywane i podlegaj¹ analizie.

Oczywiœcie tak jak ka¿da inna s³u¿ba, równie¿
my otrzymujemy sygna³y od przedsiêbiorców,
którzy narzekaj¹ na nieuczciw¹ konkurencjê, od
obywateli, którzy obserwuj¹, ¿e inne osoby doko-
nuj¹ lub mog¹ dokonywaæ jakichœ nielegalnych
operacji gospodarczych w obrocie towarowym
z zagranic¹, obrocie wyrobami akcyzowymi czy
te¿ obrocie grami. I to jest to rozpoznanie, które
realizujemy. Sejm doszed³ do wniosku, bo tego ro-
dzaju zmianê wprowadzono podczas drugiego
czytania, my j¹ zaakceptowaliœmy… Mo¿e to fak-
tycznie bêdzie jakiœ krok do przodu, jakiœ zwia-
stun tego, ¿e w przysz³oœci w jakimœ zakresie te
czynnoœci operacyjno-rozpoznawcze wróc¹ do
s³u¿by i niew¹tpliwie wzmocni¹ kompetencyjnie
s³u¿bê i pozwol¹ jej lepiej walczyæ z szar¹ stref¹,
co nie znaczy, ¿e dzisiaj tej walki nie ma, ona jest
i jest skuteczna.

Je¿eli chodzi o szar¹ strefê papierosów, to my
zwracaliœmy w ubieg³ym roku ministrowi finan-
sów, rz¹dowi uwagê na fakt relacji miêdzy wzro-
stem stawek podatku akcyzowego a rozwojem
szarej strefy. W zwi¹zku z tym w Ministerstwie Fi-
nansów opracowaliœmy strategiê zwalczania
przemytu papierosów – je¿eli pañstwo s¹ zainte-
resowani, to j¹ udostêpniê – w której okreœlamy
sobie pewne ryzyka zwi¹zane z tym, ale jedno-
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czeœnie dzia³ania, które musimy podj¹æ. St¹d pro-
gram modernizacji s³u¿by celnej ukierunkowany
jest na wzmocnienie ochrony granicy wschodniej,
na zakup sprzêtu rentgenowskiego do kontroli
œrodków transportu, na dodatki dla funkcjona-
riuszy zwalczaj¹cych przestêpczoœæ i tych, którzy
na granicy pracuj¹ w kontroli granicznej. Uda³o
nam siê w ubieg³ym roku, dziêki przychylnoœci
Sejmu i Senatu, ograniczyæ nadu¿ywanie zwol-
nieñ dla osób przewo¿¹cych papierosy w ramach
zwolnieñ kartonu, tego pakietu do dwóch paczek.
I w tym zakresie ten przemyt mrówkowy zosta³
ukrócony w wyniku zmian legislacyjnych. Dzisiaj
stale jesteœmy w kontakcie z przedsiêbiorcami
z bran¿y tytoniowej i z organizacjami pracodaw-
ców. Do tej pory poziom szarej strefy w Polsce oce-
nialiœmy na 8–9%, tak te¿ bran¿a to ocenia³a, i to
by³ stosunkowo niski jak na Europê poziom, bo
w krajach nadba³tyckich jest to na poziomie 20%,
na Wêgrzech na poziomie mniej wiêcej 14%. Dzi-
siaj oceniamy ten poziom ju¿ na oko³o 10%, ale to
jest naturalne, ten wzrost musi byæ, musi nastê-
powaæ, bo wzrasta w Polsce presja na to, ¿eby pa-
pierosów nie przewoziæ na Zachód i nie podnosiæ
ryzyka zwi¹zanego z dalszym ich przewozem,
transportem, tylko realizowaæ te nielegalne zyski
na rynku polskim. To jest naturalne zjawisko dla
ka¿dego kraju, który podnosi stawki podatku ak-
cyzowego. Ale osi¹gamy te¿ coraz lepsze wyniki
w ujawnianiu. W ubieg³ym roku ujawniliœmy
piêæset czterdzieœci osiem milionów sztuk papie-
rosów, z tego dwieœcie szeœædziesi¹t by³o w du-
¿ych partiach powy¿ej stu tysiêcy sztuk. To by³o
o 63% wiêcej ni¿ w 2007 r., czyli zmierzamy w kie-
runku zatrzymywania wiêkszych partii papiero-
sów. W ubieg³ym roku by³o to piêæset siedemdzie-
si¹t osiem milionów sztuk, w tym roku za pier-
wsze pó³rocze jest to ju¿ trzysta milionów sztuk
papierosów zatrzymanych, czyli mamy wzrost co
najmniej o 10%. I tutaj to ryzyko identyfikujemy
czy rozpoznajemy, je¿eli mo¿na tak powiedzieæ,
na kierunku ukraiñskim, gdzie zatrzymujemy
znaczne iloœci papierosów, i niestety na kierunku
litewskim. Mimo ¿e tam nie ma granicy celnej,
kontrola jest tylko doraŸna i mobilna, to jednak
tam s¹ znaczne ujawnienia papierosów. Niestety,
kryzys powoduje, ¿e obywatele tamtych krajów,
przedsiêbiorcy ukierunkowuj¹ swoje dzia³ania na
nielegaln¹ dzia³alnoœæ po to, ¿eby jakoœ tam czer-
paæ swoje zyski, próbowaæ utrzymaæ siê. Kryzys
objawia siê równie¿ tym, ¿e narastaj¹ patologie
w obrocie towarowym. Tutaj jest powa¿ny wzrost
ujawnieñ papierosów, tak samo jest w przypadku
wyrobów alkoholowych, jest wiêcej ujawnieñ, ale
jednoczeœnie ograniczamy przepisami prawa
mo¿liwoœci dokonywania nielegalnych operacji
na wyrobach alkoholowych. Tak ¿e tyle tytu³em
szerokiego rozpoznania.

Ja wczeœniej we wprowadzeniu mówi³em czêœ-
ciowo, bo nie unikam dyskusji równie¿ na trudne
tematy, gdy¿ by³bym niepowa¿ny wobec pañstwa,
gdybym jej unika³…. Ja jestem szefem tej s³u¿by
i równie¿ podzielam opiniê, ¿e tego rodzaju upra-
wnienia operacyjno-rozpoznawcze by³yby przy-
datne s³u¿bie celnej. Jest oczywiœcie pytanie,
w jakim poziomie, czyli do jakiego…

(Senator Piotr Andrzejewski: Ma uprawnienia
organu œcigania.)

Tak, organu œcigania z kodeksu karnego skar-
bowego. A wiêc tak naprawdê zdania s¹ podzielo-
ne. Czy powinno tak byæ, czy nie powinno tak byæ?
W Niemczech funkcjonuje urz¹d celny, który ma
uprawnienia, na Litwie jest równie¿ tego rodzaju
instytucja. W czêœci krajów s³u¿ba celna realizuje
czynnoœci operacyjno-rozpoznawcze, poniewa¿
jest konwencja neapolitañska o zwalczaniu prze-
stêpstw celnych w Unii Europejskiej, która wy-
maga, aby kraj cz³onkowski ustanowi³ s³u¿bê do
realizacji dzia³añ niejawnych. W zwi¹zku z tym
minister finansów zmienia obecnie ustawê o kon-
troli skarbowej, w której wskazuje tê s³u¿bê do re-
alizacji tych zadañ. Zdania na ten temat s¹ po-
dzielone, myœlê, ¿e jest za ma³o czasu, ¿eby prze-
prowadzaæ na tyle g³êbok¹ dyskusjê, aby uzyskaæ
konsensus co do tego, jakie uprawnienia powinny
byæ, na jakim poziomie. St¹d dzisiejszy tekst
ustawy jest w takim, a nie innym kszta³cie, co nie
znaczy, ¿e my tej dyskusji nie bêdziemy prowadzi-
li, równie¿ z udzia³em ministra spraw wewnêtrz-
nych i administracji oraz pañstwa senatorów.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, czy zawê¿aj¹c zakres, zmniej-

szaj¹c pojemnoœæ bud¿etu, rozwa¿aliœcie pañ-
stwo kwestiê samofinansowania S³u¿by Celnej
w zakresie zadañ z art. 2 ust. 1 pkt 6? To jest roz-
poznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwal-
czanie przestêpstw i wykroczeñ – i tam jest ca³y
zakres uprawnieñ. Maj¹c uprawnienia organów
œcigania i mo¿liwoœæ wnoszenia spraw karnych…
Tutaj s¹, jak myœlê, wszystkie dzia³ania dotycz¹ce
ujawnienia… I czy nie istnia³aby potrzeba utwo-
rzenia funduszu motywacyjnego, który by³by fun-
duszem pozabud¿etowym, pozapañstwowym,
zwi¹zanym ze œrodkami pochodz¹cymi w³aœnie
z efektów tych dzia³añ. Bo jak na razie nie ma spe-
cjalnej motywacji, jest obowi¹zek wynikaj¹cy ze
s³u¿by, ale nie ma motywacji finansowej. Czy taka
kwestia by³a rozwa¿ana i czy to by³oby mo¿liwe?
Ja mam zamiar z³o¿yæ tak¹ poprawkê, ale nie
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wiem, czy to siê ostanie w œwietle ustawy o finan-
sach publicznych. By³yby to pozapañstwowe i po-
zabud¿etowe œrodki finansowe, które dawa³yby
mo¿liwoœæ samofinansowania s³u¿by celnej
w tym zakresie z efektów pracy, pokrywaj¹ce ko-
szty, które w tej chwili obci¹¿aj¹ bud¿et. To jest
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Tu nie ma s³owniczka, a nie
bardzo zrozumia³e s¹ dla mnie pojêcia… Jest tu
analiza ryzyka. Jakie to jest ryzyko? Bo by³o ryzy-
ko cywilne, ryzyko handlowe, a tu jest jeszcze ry-
zyko celne. Dlaczego w ca³ym art. 3 mówi siê, ¿e
kontrole przeprowadza siê na podstawie analizy
ryzyka? Przyznam siê szczerze, ¿e ta definicja jest
dla mnie niezrozumia³a. Czego ma dotyczyæ ryzy-
ko? Naruszenia praw cz³owieka w tym zakresie?
Co to jest za ryzyko i gdzie znajdujemy przepisy,
które mówi¹ o zakresie dopuszczalnego przekra-
czania prawa w przypadku tego ryzyka? To jest
drugie.

I trzecie. To, co jest w zakresie specjalnych…
Tego, o czym mówi rozporz¹dzenie… Nie mamy
tego materia³u dotycz¹cego rozporz¹dzenia Komi-
sji EWG nr 236 i wspólnotowego kodeksu celne-
go. Czy jest punkt odnosz¹cy siê do tego, w jakim
zakresie, kolizyjnym czy uzupe³niaj¹cym, prawo
krajowe… Które prawo ma pierwszeñstwo? Bo
jest kodeks celny wspólnotowy i jest rzekomo
nadrzêdnoœæ prawa wspólnotowego. Ale czy sto-
suje siê tu zasadê lex specialis derogat legi genera-
li? To znaczy, czy ta ustawa swoimi postanowie-
niami mo¿e stanowiæ lex specialis w stosunku do
wspólnotowego kodeksu celnego? Je¿eli nie, to
powinno to byæ jakoœ zapisane. Jakie regu³y wza-
jemnej zale¿noœci bêd¹ tu obowi¹zywaæ? Je¿eli
nie mo¿e pan w tej chwili odpowiedzieæ w ca³oœci,
to prosi³bym o odpowiedŸ na piœmie, bo jest to
problem systemowy, problem stosowania syste-
mu prawa wspólnotowego, póŸniej unijnego i we-
wnêtrznego. Jak dalece mamy lex specialis, który
mo¿e uchyliæ normy generalne, nawet wspólnoto-
we? To to s¹ te pytania.

Szef S³u¿by Celnej
Jacek Kapica:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, co do kwestii samofinanso-

wania, to trzeba przyznaæ, ¿e w Polsce jest to de-
cyzja dotycz¹ca kszta³tu systemu finansów publi-
cznych. Przed wejœciem Polski do Unii Europej-
skiej s³u¿ba celna pobiera³a tak zwane op³aty ma-
nipulacyjne za dokonywanie czynnoœci admini-
stracyjnych, to by³y drobne op³aty za dokonywa-
nie ró¿nego rodzaju czynnoœci w ramach odprawy
celnej. Wraz z wejœciem Polski do Unii Europej-
skiej musieliœmy odst¹piæ od tego rodzaju op³at ze
wzglêdu na to, ¿e s³u¿ba celna, administracja cel-

na jest utrzymywana z podatków, w zwi¹zku
z czym przede wszystkim daniny w postaci podat-
ków utrzymuj¹ administracjê rz¹dow¹.

W ustawie o S³u¿bie Celnej, Stra¿y Granicznej
i Policji pozosta³y jeszcze tak zwane fundusze mo-
tywacyjne tworzone z 20% wartoœci towarów
sprzedanych. One s¹ kierowane do osób, które
przyczyni³y siê do ujawnienia przestêpstw. Przy
czym trzeba sobie zdaæ sprawê, ¿e ustawa o finan-
sach publicznych, nad któr¹ bêdzie pañstwo pew-
nie jutro dyskutowali, likwiduje tego rodzaju fun-
dusze we wszystkich s³u¿bach pañstwowych…

(Senator Piotr Andrzejewski: Pañstwowych. To
jest jako danina…)

…z tego wzglêdu, ¿e przyjmuje siê, i¿ jest jeden
wp³yw do bud¿etu, jeden wyp³yw, w zwi¹zku
z czym s³u¿by pañstwowe, ich pracownicy czy
funkcjonariusze, ich aktywnoœæ powinny byæ fi-
nansowane z ogólnego funduszu nagród. W czêœci
jest to racja, bo s¹ przecie¿ takie towary jak papie-
rosy, alkohol, narkotyki, których nie sposób
sprzedaæ. My ich nie sprzedajemy, tylko je nisz-
czymy. Mo¿na oczywiœcie sprzedaæ towar warto-
œciowy, na przyk³ad tkaninê, spo¿ywkê, samo-
chód, który zostaje zatrzymany, ale wtedy œrodki
z funduszu otrzymuje ten funkcjonariusz, który
zatrzyma³ tego rodzaju towar. No a ten, który za-
trzyma³ przemyt o wysokiej wartoœci w postaci
papierosów czy alkoholu lub bezwartoœciowy,
a bardzo zagra¿aj¹cy ¿yciu, w postaci narkoty-
ków, nic z tego funduszu nie dostanie, dostanie
z funduszu nagród. Zmiana ustawy o finansach
publicznych idzie w kierunku likwidacji tych
funduszy na rzecz finansowania wszystkich pra-
cowników i funkcjonariuszy administracji
rz¹dowej z trzyprocentowego funduszu nagród.
Taki fundusz funkcjonuje równie¿ w s³u¿bie, s¹
to nagrody za szczególne osi¹gniêcia w pe³nieniu
s³u¿b, tak siê to okreœla. I taki jest kierunek sys-
temu finansów publicznych. My siê w niego wpi-
sujemy. Ta ustawa zawiera przepis o dwudzie-
stoprocentowym odpisie, ale jednoczeœnie jed-
nym z ostatnich przepisów likwiduje ten przepis
z dniem 30 czerwca przysz³ego roku, tak jak
ustawa o finansach publicznych, nad któr¹ bêd¹
pañstwo debatowali, likwiduje te fundusze w ka-
¿dej innej s³u¿bie.

Co to jest analiza ryzyka? Jest to analiza ryzyka
naruszenia przepisów z zakresu obrotu towaro-
wego z zagranic¹, obrotu wyrobami akcyzowymi
i urz¹dzania gier hazardowych. Tylko tyle. Na ten
temat s¹ dokumenty Unii Europejskiej w zakresie
obrotu towarowego z zagranic¹. My przenosimy tê
metodologiê do analizy dotycz¹cej przepisów z za-
kresu obrotu wyrobami akcyzowymi czy urz¹dza-
nia gier hazardowych. Tak jak pañstwu przekaza-
³em, to jest analiza kierunków transportu, analiza
towarów, w których s¹ przesy³ki podwy¿szonego
ryzyka, analiza kodów ucieczki, analiza przepi-
sów wykorzystywania na przyk³ad ulg i zwolnieñ,
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ska¿enia towarów, na pewno jest to te¿ analiza ry-
zyka naruszenia przepisów.

Co do kwestii lex specialis, to pan senator u³at-
wi³ mi odpowiedŸ – pozwolê sobie w tym zakresie
odpowiedzieæ na piœmie. Niew¹tpliwie…

(Senator Piotr Andrzejewski: Wzajemne zale¿-
noœci s¹…)

Wzajemne zale¿noœci… Odpowiem szczegó³o-
wo na piœmie.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Ministrze, jeszcze w zwi¹zku z tym pyta-

niem… Jaka jest relacja pomiêdzy tymi trzema
procentami z funduszu nagród odpisu od wyna-
grodzeñ, a tymi dwudziestoma procentami z fun-
duszu motywacyjnego? Czego jest wiêcej? Bo to
jest dosyæ wa¿ne.

Szef S³u¿by Celnej
Jacek Kapica:
Na to te¿ pozwolê sobie odpowiedzieæ na piœ-

mie, bo nie potrafiê… Trzyprocentowy fundusz
od funduszu nagród, który w s³u¿bie celnej jest
mniej wiêcej na poziomie 600 milionów z³…
Tak? Taki mniej wiêcej jest fundusz nagród.
Trzy razy szeœæ to jest osiemnaœcie, czyli to jest
18 milionów z³ na szesnaœcie tysiêcy funkcjona-
riuszy. Jaki jest ten dwudziestoprocentowy fun-
dusz zbudowany ze sprzeda¿y tych towarów, nie
potrafiê odpowiedzieæ, bo te dane s¹ po prostu
w izbach celnych, pracodawcy to rozdzielaj¹.
Ale pozwolê sobie odpowiedzieæ na piœmie. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kieres.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:
Panie Ministrze, ta ustawa, jak rozumiem… Tu

jestem.
(Szef S³u¿by Celnej Jacek Kapica: Tak, tak.)
Ta ustawa spe³nia wymagania ustalone w roz-

porz¹dzeniu Unii Europejskiej w sprawie ustano-
wienia wspólnotowego kodeksu celnego. Prawda?
Rozporz¹dzenia z 1993 r. Moje pytanie dotyczy
bardzo szczegó³owej kwestii, wiêc bêdzie wyma-
ga³o wiadomoœci specjalnych. Spróbujê je sfor-
mu³owaæ. Art. 125…

(Szef S³u¿by Celnej Jacek Kapica: Art. 25?)

Art. 125.
(Szef S³u¿by Celnej Jacek Kapica: Aha,

art. 125.)
Art. 125. Wskazuje on na sytuacje, w których

funkcjonariusz nie mo¿e byæ cz³onkiem partii itd.,
nie mo¿e ³¹czyæ zatrudnienia z wykonywaniem in-
nych funkcji publicznych, politycznych lub te¿
w organizacjach gospodarczych.

Pierwsza sprawa dotyczy pktu 6. Funkcjona-
riusz nie mo¿e posiadaæ w spó³kach prawa han-
dlowego wiêcej ni¿ 10% akcji lub udzia³ów przed-
stawiaj¹cych wiêcej ni¿ 10% kapita³u zak³ado-
wego. Czy to jest przepisane ze Wspólnotowego
Kodeksu Celnego, czy tak by³o do tej pory? Przy-
pominam panu, ¿e… Ja rozumiem intencjê tego
przepisu, on mo¿e mieæ 10% akcji, ale proszê pa-
miêtaæ o tym, ¿e on mo¿e mieæ jedn¹ akcjê i na
podstawie umów z innymi wspólnikami o wiele
wiêkszy wp³yw na sprawy spó³ki, ni¿ gdyby mia³
10% akcji. To jest problem tak zwanej z³otej ak-
cji. Czy pañstwo to badaliœcie? To jest pierwsze
pytanie.

Pytanie drugie dotyczy pktu 8. Mianowicie
ustawa zabrania wykonywania pracy, œwiadcze-
nia pracy na rzecz przedstawicielstw firm zagrani-
cznych. St¹d moje pierwsze pytanie o zgodnoœæ tej
ustawy ze Wspólnotowym Kodeksem Celnym,
z jego terminologi¹. Dlaczego? Dlatego ¿e pojêcie
firmy – dlatego zastrzega³em, ¿e moje pytania ma-
j¹ bardzo specjalistyczny charakter – dzisiaj
w polskim prawie jest u¿ywane w kodeksie cywil-
nym, nie zaœ, jak dawniej, w nieobowi¹zuj¹cym
kodeksie handlowym. Pojêcie firma…

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

szê o ciszê.)
Ja wiem, jakie znaczenie potoczne ma pojêcie

„firma”. Firmê ma ka¿dy, kto prowadzi dzia³al-
noœæ gospodarcz¹. Jednak prawniczy termin, ter-
min z jêzyka prawnego, a tym pos³uguje siê usta-
wa, odnosi siê do nazwy przedsiêbiorcy, firma to
jest nazwa, zgodnie z kodeksem cywilnym.

Pañstwo tu uznaliœcie, ¿e pojêcie firmy odnosi
siê nie do nazwy, nie do cech znamionowych, wy-
ró¿niaj¹cych przedsiêbiorcê, lecz s³u¿y do okreœ-
lenia jednostki organizacyjnej. Byæ mo¿e jest w tej
sprawie jakaœ poprawka, proszê to sprawdziæ. Je-
¿eli nie ma, to mia³bym istotn¹ w¹tpliwoœæ, czy
ten termin zamiast innego, na przyk³ad pojêcia
osoby zagranicznej lub przedsiêbiorcy zagranicz-
nego, jest w³aœciwy.

(Rozmowy na sali)
Jest jeszcze trzecia kwestia, Panie Ministrze,

bardzo istotna merytorycznie…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Bar-

dzo proszê o ciszê.)
…naprawdê o donios³ych konsekwencjach

praktycznych. Mówicie pañstwo, ¿e ten funkcjo-
nariusz nie mo¿e œwiadczyæ pracy na rzecz
przedstawicielstw firm zagranicznych prowa-
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dz¹cych dzia³alnoœæ na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej.

Otó¿ ja przypominam panu, Panie Ministrze, ¿e
zgodnie z ustaw¹ o swobodzie dzia³alnoœci gospo-
darczej pojêcie przedstawicielstwa jest u¿ywane
w naszym ustawodawstwie w dwóch znacze-
niach. Czy pañstwo mieliœcie tego œwiadomoœæ?
Raz siê mówi o przedstawicielstwie przedsiêbior-
cy zagranicznego i to przedstawicielstwo mo¿e
prowadziæ dzia³alnoœæ wy³¹cznie w zakresie pro-
mocji i reklamy, a drugi raz siê mówi o przedsta-
wicielstwie zagranicznej osoby powo³anej do pro-
mocji w Polsce gospodarki kraju ich siedziby. Jest
osoba zagraniczna, jakakolwiek osoba, to nie mu-
si byæ przedsiêbiorca, osoba fizyczna, która ma we
Francji jakieœ uprawnienia do promocji i reklamy
gospodarki swojego kraju, i ona utworzy³a w Pol-
sce przedstawicielstwo, które bêdzie siê zajmowa-
³o promocj¹ i reklam¹ gospodarki francuskiej.
St¹d te¿ moje pytania.

(G³os z sali: Panie Ministrze, na piœmie.)
Byæ mo¿e rzeczywiœcie mo¿na odpowiedzieæ na

piœmie, ale na piœmie, proszê pañstwa, to ju¿ mo-
¿e byæ za póŸno.

(Szef S³u¿by Celnej Jacek Kapica: Tak, tak.)
To s¹ zagadnienia bardzo specjalistyczne, a je-

dnak wywo³uj¹ konsekwencje praktyczne.

Szef S³u¿by Celnej
Jacek Kapica:

Ja pañstwu ogólnie wyjaœniê, jakie s¹ relacje
tej ustawy do rozporz¹dzenia Wspólnoty Europej-
skiej. Rozporz¹dzenie Wspólnoty Europejskiej
i Wspólnotowy Kodeks Celny s¹ to przepisy prawa
materialnego. Ta ustawa okreœla przepisy proce-
duralne w obszarze kontroli, czyli wykonywania
kontroli tych przepisów, prawid³owoœci przestrze-
gania tych przepisów przez przedsiêbiorców, jak
równie¿ pragmatyki s³u¿by, która realizuje te fun-
kcje kontrolne. W tym zakresie przepisy Wspólno-
ty Europejskiej nie wchodz¹ w kompetencje kra-
jowe. Ka¿dy kraj na swój sposób mo¿e zorganizo-
waæ s³u¿bê celn¹, s³u¿bê rz¹dow¹, administracji
rz¹dowej, byleby ona by³a kompetentna i w³adna
organizacyjnie, logistycznie, kontrolnie, zdolna
do wykonywania kontroli, przestrzegania przepi-
sów prawa materialnego, prawa wspólnotowego.
Takie s¹ generalne relacje. W zwi¹zku z tym pra-
wo Unii Europejskiej nie okreœla tego, co funkcjo-
nariusz danego kraju administracji celnej mo¿e,
a czego nie mo¿e.

Co do pktu 6 art. 125, mówi¹cego o tym, ¿e fun-
kcjonariusz nie mo¿e posiadaæ w spó³kach prawa
handlowego wiêcej ni¿ 10% akcji, ja zwrócê tylko
uwagê na to, ¿e tak naprawdê najwa¿niejszy
w tym wszystkim jest art. 124, który mówi o tym,

¿e funkcjonariusz nie mo¿e kierowaæ siê intere-
sem jednostkowym lub grupowym i nie mo¿e
w swej s³u¿bie wykonywaæ zajêæ, które mog³yby
wywo³aæ podejrzenie jego stronniczoœci lub inte-
resownoœci albo pozostawa³y w sprzecznoœci z je-
go obowi¹zkami s³u¿bowymi.

W zwi¹zku z tym oczywiœcie…
(Senator Piotr Andrzejewski: Sprzecznoœæ z szó-

stk¹. Tu jest mo¿liwoœæ kolizji.)
Tego rodzaju przepisy funkcjonuj¹ równie¿

w innych pragmatykach, aby funkcjonariusz nie
przeistacza³ siê we w³aœciciela, nie wykonywa³
funkcji w³aœcicielskiej w jakiejœ firmie, aczkol-
wiek trudno zabraniaæ funkcjonariuszowi posia-
dania akcji, które naby³ na przyk³ad na gie³dzie,
je¿eli s¹ to akcje w mniejszoœciowym udziale. Ma-
³o tego, ka¿dy funkcjonariusz sk³ada oœwiadcze-
nie maj¹tkowe i ono jest kontrolowane zarówno
przez s³u¿bê Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go, jak i przez s³u¿bê wywiadu skarbowego w re-
sorcie finansów.

Jeœli chodzi o kwestiê ograniczenia mo¿liwoœci
pracy na rzecz podmiotów lub przedstawicielstw
firm zagranicznych, to jest to przepis funkcjonu-
j¹cy w dzisiejszej ustawie i do tej pory nie budzi³
on w¹tpliwoœci. Projekt tej ustawy by³ konsulto-
wany w Ministerstwie Gospodarki, gdzie przecie¿
toczy³y siê prace nad ustaw¹ o swobodzie dzia³al-
noœci gospodarczej. Nikt nie wnosi³ do tego uwag,
mo¿e dlatego, ¿e do tej pory nie budzi³o to w¹tpli-
woœci. Nie przypominam te¿ sobie, aby by³ jaki-
kolwiek kazus, który musia³by byæ rozstrzygany
s¹downie, czy to w przypadku wykonywania przez
funkcjonariusza zadañ na rzecz przedstawiciel-
stwa firmy zagranicznej, czy osoby zagranicznej.
Myœlê, ¿e to jest na tyle jednoznaczne, ¿e nikt
z funkcjonariuszy nie przekracza tej granicy i nie
wykonuje tych zadañ, maj¹c na przyk³ad upra-
wnienia agenta celnego do wykonywania przed-
stawicielstwa na rzecz jakieœ firmy czy osoby
w obrocie towarowym za granic¹.

Je¿eli pan senator przedstawi w tej sprawie ja-
k¹œ poprawkê, to oczywiœcie j¹ rozwa¿ymy. Jeœli
trzeba dokonaæ zamiany, pojêcie firmy zamieniæ
na pojêcie osoby zagranicznej, to oczywiœcie to
rozwa¿ymy.

Do tej pory, tak jak mówiê, nie budzi³o to na-
szych w¹tpliwoœci, bo te¿ nie by³o takiego przy-
padku, który by je nam wskazywa³ ani sygna³ów
w tym zakresie ze strony Ministerstwa Gospodar-
ki czy wewn¹trz Ministerstwa Finansów. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Cichosz.
(Senator Leon Kieres: Przepraszam, ¿e zada³em

takie pytanie, ale to mój obowi¹zek. Dziêkujê.)
Bardzo proszê.
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Senator Lucjan Cichosz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Ja mam dwa

krótkie pytania.
Jakie s¹ procedury przyjmowania pracowni-

ków dzisiaj, a jakie bêd¹ po wejœciu w ¿ycie usta-
wy?

Drugie moje pytanie brzmi nastêpuj¹co. Jakie
dzia³ania podejmuje resort w kierunku zapewnie-
nia bezpieczeñstwa pracownikom S³u¿by Celnej
bezpoœrednio na granicy? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Szef S³u¿by Celnej
Jacek Kapica:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Dzisiaj te zasady s¹, powiedzia³bym, niedoo-

kreœlone czy niejednolite. Staramy siê ujednoli-
caæ praktykê przyjmowania do s³u¿by. W dzisiej-
szej praktyce przyjmowania do s³u¿by nie ma na
przyk³ad czegoœ takiego, jak ocena wiarygodnoœci
funkcjonariusza z punktu widzenia przestrzega-
nia tajemnicy pañstwowej, a ta ustawa wprowa-
dza tak¹ koniecznoœæ zweryfikowania wiarygo-
dnoœci funkcjonariusza. Staram siê to znaleŸæ…
O, mam, jest zapis o przeprowadzeniu postêpo-
wania sprawdzaj¹cego okreœlonego w przepisach
o ochronie informacji niejawnych, co jest jednym
z elementów postêpowania rekrutacyjnego.

Dzisiaj wyci¹gamy wnioski z tego, co jest, i je-
steœmy œwiadomi tego, ¿e by³y takie przypadki,
i¿ zosta³ przyjêty cz³owiek… Dzisiaj przeprowa-
dza siê tego rodzaju czynnoœci, ale ex post.
W zwi¹zku z tym by³y takie przypadki, ¿e cz³o-
wiek zosta³ przyjêty, a dopiero potem zosta³o
wszczête postêpowanie – bo ka¿dy musi przejœæ
przez to postêpowanie na okolicznoœæ dostêpu
do informacji czy to zastrze¿onych, czy oznaczo-
nych wy¿sz¹ klauzul¹ – i okaza³o siê, ¿e ów cz³o-
wiek by³ gdzieœ tam notowany, chocia¿by w ró¿-
nego rodzaju rejestrach wykroczeñ. Potem zo-
stawa³ z tego powodu zwolniony, na mocy inne-
go paragrafu, innego artyku³u, ze wzglêdu na
brak zaufania do niego, czego elementem by³a ta
negatywna weryfikacja dotycz¹ca s³u¿b, ¿e tak
powiem, bezpieczeñstwa pañstwa, bo to tak
ogólnie mo¿na okreœliæ.

Dzisiaj te¿ tego nie ma… To znaczy, dzisiaj te¿
ta procedura przyjmowania do s³u¿by nie jest jas-
no okreœlona. Dlatego w tej ustawie okreœlamy, ¿e
ma byæ test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,
ustalenie zdolnoœci fizycznej i psychicznej do
s³u¿by. Obecnie taka pragmatyka jest wprowa-
dzana wskutek decyzji dyrektora lub, czêœciowo,

poleceñ szefa S³u¿by Celnej dotycz¹cych ujedno-
licenia procedur.

Tu dzisiaj podnosimy jednak te rozwi¹zania do
rangi ustawy i d¹¿ymy do ujednolicenia ich w ca-
³ej S³u¿bie Celnej, korzystaj¹c z doœwiadczeñ
Stra¿y Granicznej czy Policji, w których tego ro-
dzaju procedura rekrutacyjna jest w³aœnie w taki
sposób przeprowadzana.

Co do kwestii bezpieczeñstwa funkcjonariuszy
na przejœciach granicznych, to muszê powiedzieæ
tak. Przede wszystkim w porównaniu z ubieg³ym
rokiem, kiedy mieliœmy powa¿ny kryzys na granicy
wschodniej, poniewa¿ wielu funkcjonariuszy zo-
sta³o zatrzymanych z powodu podejrzenia o próby
korupcji… Zostali oni zawieszeni w swoich obo-
wi¹zkach i tym samym zmniejszy³a siê etatyzacja
na zmianie, liczba ludzi na zmianie. A poniewa¿
by³o mniej ludzi, obni¿y³ siê poziom bezpieczeñ-
stwa. Z tego te¿ wzglêdu w ubieg³ym roku przesu-
n¹³em, ¿e tak powiem, na granicê wschodni¹ dwie-
œcie piêædziesi¹t etatów. Czêœæ osób zosta³a przyjê-
ta do jednostek wewnêtrznych, a starsi funkcjona-
riusze zostali skierowani na granicê. Bo takie by³o
za³o¿enie, ¿e osoby nowe s¹ kierowane nie na gra-
nicê, tylko do jednostek przygranicznych, i tam siê
ucz¹, a doœwiadczeni funkcjonariusze s¹ kierowa-
ni na granicê po to, ¿eby tam dobrze wykonywaæ
kontrolê i ¿eby potem uczyæ m³odszych funkcjona-
riuszy. A wiêc to jest jeden element.

Podjêliœmy œciœlejsz¹ wspó³pracê ze Stra¿¹
Graniczn¹ i z Policj¹ pod auspicjami czy z przy-
chylnoœci¹ pana ministra Rapackiego. Teraz
w sytuacji zg³oszenia zagro¿enia ¿ycia funkcjona-
riusza, czynnej napaœci na niego, ataku na jego
mienie taka informacja zostanie zg³oszona do or-
ganów œcigania i œledztwo bêdzie prowadzone pod
nadzorem prokuratora.

Ta ustawa idzie te¿ w kierunku tego, ¿eby œle-
dztwa prowadzone wobec funkcjonariuszy by³y
prowadzone przez organy prokuratury. Nie przez
policjê, tylko przez te organy – w celu nadania tym
œledztwom jakby wiêkszej wagi, wy¿szej rangi,
i ¿eby te czynnoœci œledcze by³y wykonywane pod
nadzorem prokuratury.

I to s¹ jakby podstawowe elementy… Czyli
zwiêkszyliœmy liczbê osób…

Aha, jeszcze jeden wa¿ny element, który wpro-
wadziliœmy w ubieg³ym roku i którego realizacje
kontynuujemy. Jest to czasowe przenoszenie fun-
kcjonariuszy z izb celnych wewn¹trz kraju i z izb za-
chodnich na granicê wschodni¹, czy to do grup mo-
bilnych, czy to do takich kontrolnych zespo³ów
przenoszonych okresowo. Bo te osoby z zewn¹trz s¹
zupe³nie inaczej ni¿ miejscowi postrzegane przez
sta³ych podró¿nych. Tu trzeba sobie powiedzieæ, ¿e
wiêkszoœæ obywateli przekraczaj¹cych granice to
osoby z terenów przygranicznych, które stale prze-
kraczaj¹ tê granicê. W zwi¹zku z tym funkcjonariu-
sze z zewn¹trz s¹ zupe³nie inaczej postrzegani, zu-
pe³nie inne s¹ relacje z tymi osobami. No, natural-
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nie bezpieczniej czuj¹ siê na zmianie funkcjonariu-
sze z terenów przygranicznych, mieszkaj¹ce tam,
ale te¿ zupe³nie inaczej czuj¹ siê funkcjonariusze,
gdy maj¹ wsparcie kolegów z zewn¹trz, którzy wte-
dy, kiedy trzeba, reaguj¹ w sposób bardziej stanow-
czy wobec osób z tego œrodowiska, osób, które
wmniejszymlubwiêkszymstopniu jakoœsiê znaal-
bo którym mo¿na siê naraziæ. Dziêkujê bardzo.

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

Senator S³awomir Sadowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja bym prosi³ o krótkie odpo-

wiedzi, ze wzglêdów czasowych.
Zrozumia³em, ¿e pytanie senatora Andrzejew-

skiego i pañska odpowiedŸ dotyczy³y, zdaje siê,
art. 240, w którym mówi siê o œrodkach finanso-
wych w wysokoœci 20% dochodów uzyskanych
przez Skarb Pañstwa tytu³em przepadku… Tak?
Dobrze, to by³o pierwsze pytanie. Pozwoli³em so-
bie sam na nie odpowiedzieæ.

Drugie pytanie. Panie Ministrze, ile…Spotka-
³em siê z ró¿nymi danymi, dlatego chcia³bym us-
³yszeæ z pañskich ust, ile wynosz¹ wp³ywy z dzia-
³alnoœci S³u¿by Celnej do bud¿etu pañstwa. Tak
króciutko… Bo spotka³em siê z ró¿nymi danymi,
¿e na przyk³ad to 40%…

Nastêpne pytanie dotyczy nazw zwi¹zków za-
wodowych. Bo gdzieœ tu by³a mowa, o ile dobrze
policzy³em, o piêciu zwi¹zkach zawodowych dzia-
³aj¹cych w S³u¿bie Celnej.

I jeszcze jedno pytanie, je¿eli pan minister po-
zwoli. Chodzi o art. 197 ust. 8 mówi¹cy o tym, ¿e
po art. 18 dodaje siê art. 18a w brzmieniu: „Pod-
mioty urz¹dzaj¹ce gry w kasynach gry s¹ obo-
wi¹zane do prowadzenia ewidencji napiwków”.
Dobrze to zrozumia³em, ¿e… Czy w ogóle jest mo¿-
liwe wy³apanie tego?

I to wszystko. Dziêkujê. Proszê o króciutkie od-
powiedzi, Panie Ministrze. I przepraszam.

Szef S³u¿by Celnej
Jacek Kapica:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, a wiêc jeœli

chodzi o wp³ywy, tak mniej wiêcej…
(Senator S³awomir Sadowski: Tak, tak.)
W dzisiejszej ustawie bud¿etowej jest to 1 mi-

liard 800 tysiêcy z³ z tytu³u dochodów z ce³. To jest
25% tego, co pobieramy, bo 75% jest odprowadza-
ne do bud¿etu unijnego.

55 miliardów z³ jest z tytu³u akcyzy – bo akcyza
jest nie tylko graniczna, ale tak¿e wewnêtrzna.

30 miliardów jest z tytu³u VAT, przy czym chodzi
o VAT w imporcie, bo podczas sk³adania zg³osze-
nia celnego p³aci siê c³o, VAT, ewentualnie akcy-
zê. Tak ¿e 30 miliardów z³, mniej wiêcej – z tego, co
pamiêtam – jest z podatku VAT. No i 1 miliard 600
jest z podatku od gier. Tyle w zaokr¹gleniu, w gru-
bych, ¿e tak powiem, liczbach jest pobieranych
dochodów bud¿etowych.

Zwi¹zki zawodowe. Wymieniê je po kolei. Naj-
starszy i najwiêkszy, bo licz¹cy dwa tysi¹ce cz³on-
ków, to Federacja Zwi¹zków Zawodowych S³u¿by
Celnej. Drugi pod wzglêdem wielkoœci to Zrzesze-
nie Zwi¹zków Zawodowych S³u¿by Celnej RP, li-
czy on dwa tysi¹ce cz³onków. Trzeci to Zwi¹zek
Zawodowy Celnicy PL – on jest najm³odszy i bazu-
je g³ównie na forum internetowym, liczy piêciuset
cz³onków. Zwi¹zek Zawodowy Szczególnego Nad-
zoru Podatkowego i Akcyzy, reprezentuj¹cy pra-
cowników cywilnych, liczy gdzieœ oko³o trzystu
cz³onków. I NSZZ „Solidarnoœæ” w ró¿nych zak³a-
dowych komisjach to oko³o stu, stu dwudziestu
cz³onków. To s¹ organizacje zwi¹zkowe.

Co do ewidencji napiwków… To nie jest tylko
kwestia ewidencji napiwków, ale równie¿ na
przyk³ad rejestracji wejœæ. Bo za wejœcie do kasy-
na te¿ pobierana jest op³ata. Tego rodzaju ewi-
dencja musi byæ prowadzona, a system kontroli
opiera siê na monitoringu. Po prostu ka¿de kasy-
no musi mieæ monitoring, musi, ¿e tak powiem,
podlegaæ kontroli. W kasynach funkcjonuj¹ tak
zwane komórki kontrolne szczególnego nadzoru,
których pracownicy s¹ informowani o pewnych
sprawach na bie¿¹co i na podstawie tego monito-
ringu… No a ta ewidencja napiwków to nie jest
ewidencja tych zwyczajowych napiwków „na pi-
wo”, tylko tu chodzi o pozostawion¹ na przyk³ad
dla krupiera czêœæ gratyfikacji z tytu³u uzyskanej
wygranej czy… To o to chodzi w ewidencji napiw-
ków.

(Senator S³awomir Sadowski: Dziêkujê bar-
dzo.)

Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo.
Ja tylko chcia³abym uzyskaæ od pana ministra

informacje na temat tego, jakie s¹ relacje zarob-
ków celników do zarobków innych s³u¿b mundu-
rowych. Bo co jakiœ czas celnicy podnosz¹ kwestiê
tego, ¿e zarabiaj¹ stosunkowo ma³o. Wiem, ¿e jeœ-
li chodzi o sprawy emerytalne, to bêd¹ wyrówna-
nia, ale jak wygl¹da ta relacja zarobków? Dziêkujê
bardzo.
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Szef S³u¿by Celnej
Jacek Kapica:

Panie Marsza³ku, Pani Senator, do niedawna
wygl¹da³o to bardzo Ÿle. Trzeba powiedzieæ, ¿e
ostatnie regulacje p³ac w S³u¿bie Celnej by³y
w ubieg³ym roku, a wczeœniej a¿ w 2002 r. Nieste-
ty, nie byliœmy uwzglêdnieni w ustawie o ustano-
wieniu programu modernizacji dla s³u¿b mundu-
rowych podleg³ych Ministerstwu Spraw Wewnê-
trznych i Administracji. Dopiero w ubieg³ym roku
rz¹d zdecydowa³ siê stworzyæ, na wzór tamtego
programu, program modernizacji S³u¿by Celnej,
a jednym z jego podstawowych elementów jest
wzmocnienie systemu motywacyjnego uposa¿eñ
funkcjonariuszy celnych. Pewne przyk³ady licz-
bowe pañstwu podam. Do 2007 r. œredni mno¿nik
kwoty bazowej, taki wymierny, w przypadku fun-
kcjonariuszy celnych by³ na poziomie 1,91.
W ubieg³ym roku w wyniku przekazania œrodków
w wysokoœci œrednio 500 z³ na etat ten mno¿nik
wzrós³ do 2,21. Przy czym w s³u¿bach munduro-
wych, na przyk³ad w Stra¿y Granicznej, mno¿nik
ju¿ w ubieg³ym roku by³ na poziomie 2,50. To po-
kazuje mniej wiêcej ró¿nice i to, jak to siê potem
przek³ada na wynagrodzenia. W tym roku, po
uruchomieniu œrodków wynikaj¹cych z uchwa³y
modernizacyjnej, ten mno¿nik te¿ mia³ byæ na po-
ziomie 2,50. Ale niestety, kryzys dotkn¹³ równie¿
nasz¹ s³u¿bê i zostaliœmy zmuszeni do ogranicze-
nia tych wydatków o po³owê, w efekcie osi¹gnie-
my mno¿nik na poziomie bodaj¿e 2,36. W Stra¿y
Granicznej ju¿ w tej chwili bêdzie to chyba 2,60.
W przysz³ym roku osi¹gniemy mno¿nik na pozio-
mie 2,50, byæ mo¿e bêdzie on troszeczkê wiêkszy,
tak ¿e dosyæ wyraŸnie doganiamy innych w ostat-
nim okresie. Zreszt¹ sam premier uzna³, ¿e by³y
przes³anki, by potwierdziæ, ¿e S³u¿ba Celna we
wczeœniejszych latach by³a mocno niedowarto-
œciowana i niedoinwestowana, st¹d program mo-
dernizacji. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam pytanie: czy podczas

tworzenia tej ustawy brane by³y pod uwagê opinie
zwi¹zków zawodowych? Czy by³y konsultacje?

Pytam dlatego, ¿e otrzymaliœmy bardzo wiele
ró¿nego rodzaju uwag i propozycji poprawek ze
strony zwi¹zków zawodowych. Tych poprawek s¹
dziesi¹tki. Co takiego siê sta³o, ¿e nie mo¿na by³o
uwzglêdniæ pewnych wniosków zwi¹zków zawo-
dowych? Dziêkujê.

Szef S³u¿by Celnej
Jacek Kapica:

My staraliœmy siê pañstwu przekazaæ informa-
cjê o przebiegu konsultacji wewnêtrznych i dialo-
gu ze zwi¹zkami zawodowymi w zakresie zmiany
ustawy o S³u¿bie Celnej. Niestety, jesteœmy pod
tym wzglêdem po trosze ofiar¹ konkurencji miê-
dzy zwi¹zkami zawodowymi w S³u¿bie Celnej. Bo
gdy jest jeden zwi¹zek, to jest to dla nas jeden par-
tner, a gdy jest ich piêæ, to ka¿dy chce byæ tym ak-
tywniejszym i lepszym, chce zg³aszaæ coraz lepsze
dla funkcjonariuszy poprawki. Rz¹d wybra³, jeœli
chodzi o kierunek modernizacji S³u¿by Celnej,
wzór s³u¿by mundurowej, któr¹ zreszt¹ zawsze
œrodowisko funkcjonariuszy siê czu³o. W zwi¹zku
z tym w kszta³towaniu ustawy szliœmy w kierun-
ku wyznaczanym przez pragmatykê s³u¿by mun-
durowej. To jest trochê tak, ¿e jak siê wybiera
pragmatykê s³u¿by mundurowej, to i z przywileja-
mi – choæ mo¿e dzisiaj jeszcze nie wszystkimi, ale
jest to ten kierunek – i z obowi¹zkami. A problem
polega na tym, ¿e czêœæ zwi¹zków zawodowych
chcia³aby mieæ przywileje wynikaj¹ce ze s³u¿by
mundurowej, a bezpieczeñstwo – z kodeksu pra-
cy. Ale tak siê nie da. Tak siê po prostu nie da,
a wiêc niemo¿liwe by³o przyjêcie przez nas wszyst-
kich wniosków.

Ja obliczy³em, ile propozycji poprawek zosta³o
zg³oszonych i ile zosta³o przyjêtych jeszcze przed
pracami podkomisji. Otó¿ zg³oszonych zosta³o
mniej wiêcej dziewiêædziesi¹t propozycji, z tego
trzydzieœci przyjêliœmy. Zreszt¹ jeszcze w ostat-
nim czasie, przed drugim czytaniem, przy ucze-
stnictwie pana ministra Micha³a Boniego i prze-
wodnicz¹cego podkomisji, pos³a Leszka Cieœlika,
rozmawialiœmy ze zwi¹zkami zawodowymi, ze
wszystkimi zwi¹zkami zawodowymi. W tej wspo-
mnianej informacji maj¹ pañstwo przytoczony
opis poprawek, które zosta³y przyjête w trakcie
drugiego czytania.

Dwa zwi¹zki z ostatniej tury tych spotkañ,
trzeciego dnia, wysz³y. Wyszed³ Zwi¹zek Zawodo-
wy Celnicy PL, a to ze wzglêdu na brak akceptacji
przez rz¹d przypisania S³u¿by Celnej do emery-
tur policyjnych w dzisiejszym kszta³cie… No,
z jednej strony oczywiœcie by³a chêæ rz¹du do roz-
wi¹zania tego problemu w sposób kompleksowy,
ale z drugiej strony to nie jest wcale takie ³atwe.
Dzisiaj sk³adki za funkcjonariuszy celnych wp³a-
ca siê do ZUS i do OFE, w zwi¹zku z tym musia³a-
by zostaæ przeprowadzona ca³a operacja finanso-
wo-ksiêgowa dotycz¹ca przeniesienia tych œrod-
ków do bud¿etu. Nie jest wiêc to takie proste, ¿e
jest to wpisanie poprawki, i¿ przys³uguj¹ nam
emerytury policyjne, bo za tym id¹ zmiany
zwi¹zane z obowi¹zkami OFE czy ZUS. A co do
wyjœcia z rozmów Zwi¹zku Zawodowego NSZZ
„Solidarnoœæ”, to powodem by³ brak akceptacji
co do czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych
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i chyba generalnie brak akceptacji… chêci kom-
promisów w tym zakresie.

Co do propozycji pozosta³ych zwi¹zków, to te
tematy, które zosta³y zg³oszone, zosta³y przyjête.
Przyk³adowo: szliœmy w kierunku ucywilnienia
stanowisk wraz z wejœciem w ¿ycie ustawy, ale na
wniosek zwi¹zków zawodowych od tego odst¹pi-
liœmy i teraz idziemy w kierunku tego, co jest w in-
nych s³u¿bach, czyli chodzi o naturalny sposób
przeprowadzenia zmiany: etat celny zmieniamy
na cywilny albo na wniosek funkcjonariusza, albo
wraz z odejœciem funkcjonariusza. Kwestie war-
toœciowania i opisu stanowisk pracy zosta³y prze-
suniête na 1 stycznia 2011 r., ¿eby jeszcze móc
prowadziæ konsultacje. Kwestie zwolnienia w wy-
niku osi¹gniêcia prawa do emerytury czy te¿ tak
bardzo wa¿na sprawa jak rozszerzenie na wszyst-
kich funkcjonariuszy uprawnieñ do otrzymania
dodatku za dojazd, je¿eli dojazd do jednostki jest
z odleg³oœci powy¿ej 30 km i trwa powy¿ej godziny
w jedn¹ stronê… Pocz¹tkowo przepis ustala³ to up-
rawnienie tylko dla pracuj¹cych na zewnêtrznej
granicy Unii Europejskiej, ale w wyniku dyskusji
doszliœmy do wniosku, ¿e mo¿na to rozszerzyæ na
wszystkich funkcjonariuszy celnych.

Te dwa tematy, które ju¿ wczeœniej omówi³em,
pozostaj¹ oczywiœcie do naszej dalszej pracy i do
rozwi¹zania w dalszej przysz³oœci. Dziêkujê bar-
dzo.

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

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Ministrze! Panie Marsza³ku! Panie Mini-

strze, ogromne s³owa uznania za to, ¿e ukaza³ siê
kompleksowy dokument, który reguluje zadania
i organizacjê S³u¿by Celnej, pomimo tych emocji,
propozycji poprawek i rozlicznych konsultacji. To
absolutnie trzeba podkreœliæ. St¹d te s³owa uzna-
nia.

Mam kilka szczegó³owych pytañ. Funkcjona-
riusze celni bêd¹ mieli prawo do u¿ycia broni pal-
nej oraz prawo do samodzielnego zatrzymywania
osób. Ale kto bêdzie o tym decydowa³, pan mini-
ster? A mo¿e bêdzie siê to odbywa³o w porozumie-
niu z Komend¹ G³ówn¹ Policji czy te¿ z komenda-
mi rejonowymi? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy mo¿liwoœci weryfikacji
stanu zdrowia funkcjonariusza oraz jego zdolno-
œci fizycznych i psychicznych przez komisjê lekar-
sk¹. Czy to bêdzie badanie okresowe, roczne,
pó³roczne? I czy to nie bêdzie sposób na to, ¿eby
kogoœ wyprzêgn¹æ ze s³u¿by? Czy nie bêdzie tutaj
pewnej uznaniowoœci?

I trzecie pytanie, które siê zrodzi³o… Ja tych py-
tañ mam kilkanaœcie, ale ze wzglêdów technicz-
nych przeka¿ê je panu ministrowi przy okazji.
I tylko jeszcze to trzecie zadam. Otó¿ minister
Czuma wyszed³ z doœæ dyskusyjnym pomys³em,
¿e bêdzie mo¿na posiadaæ miêkkie narkotyki. Ja
bym zaproponowa³… Czy pan minister nie ze-
chcia³ rozwa¿yæ i ewentualnie ustanowiæ takiego
przepisu, który zalegalizowa³by posiadanie na
przyk³ad piêciu kartonów papierosów i piêciu
kartonów wódki, a wszystko ponad to œwiadczy³o-
by ju¿ o handlu? To jest pomys³ na pozór szalony,
ale tak naprawdê… Bo gdy pañstwo co jakiœ czas
zamykacie jak¹œ wytwórniê, to jest to wielki suk-
ces i policji, i s³u¿b celnych, ale gdyby ograniczyæ
dystrybucjê… Wiem, ¿e to wzbudzi wielkie emo-
cje, ale wydaje mi siê, ¿e to jest te¿ jakiœ pomys³ na
to, ¿eby uszczelniæ granice, zmniejszyæ nielegalny
przemyt alkoholu i tytoniu. Dziêkujê.

Szef S³u¿by Celnej
Jacek Kapica:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, co do kwestii broni, to w tym

przypadku wyszliœmy z za³o¿enia… Bo trzeba
mieæ na uwadze, ¿e charakter funkcjonowania
S³u¿by Celnej po wejœciu Polski do Unii Europej-
skiej siê zmieni³. Do tamtego momentu by³a to
s³u¿ba statyczna stacjonuj¹ca na przejœciach
granicznych, gdzie bezpieczeñstwo zapewnia³a
Stra¿ Graniczna, lub w jednostkach, gdzie w spo-
sób oczywisty to bezpieczeñstwo i tak by³o… Z ko-
lei model funkcjonowania S³u¿by Celnej, jaki
okreœlaj¹ zasady Unii Europejskiej, jest taki –
i w takim kierunku rozwijaj¹ siê s³u¿by pañstw
Unii Europejskiej – ¿e ze wzglêdu na zniesienie
granic stosuje siê tak zwan¹ kontrolê doraŸn¹ do-
konywan¹ przez grupy mobilne. One funkcjonuj¹
zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, i w ka¿dym
innym unijnym kraju. Jest to s³u¿ba pe³niona na
drodze, na targowiskach, na parkingach, czyli
tam, gdzie nie ma infrastruktury zapewniaj¹cej
bezpieczeñstwo, czyli nie wiadomo, kogo siê za-
trzyma. W zwi¹zku z tym, dbaj¹c o bezpieczeñstwo
tych funkcjonariuszy, wyszliœmy z za³o¿enia, ¿e
powinno to byæ tak, jak to jest w przypadku in-
spekcji transportu drogowego czy stra¿y leœnej,
a wiêc ¿e s³u¿by, które nie maj¹ za sob¹ infrastruk-
tury zapewniaj¹cej bezpieczeñstwo, s¹ wyposa¿o-
ne w broñ daj¹c¹ takie poczucie bezpieczeñstwa.
Trzeba przy tym mieæ œwiadomoœæ, ¿e bêdzie to up-
rawnienie ograniczone tylko do funkcjonariuszy
pe³ni¹cych s³u¿bê w komórkach zwalczania prze-
stêpczoœci, w tych grupach mobilnych, a wiêc nie
ka¿dy funkcjonariusz… To jest w tej chwili grupa
mniej wiêcej tysi¹ca piêciuset osób. Decyzjê o tym
bêdzie podejmowa³ dyrektor izby celnej dla ca³e-
go województwa, dla wszystkich funkcjonariu-
szy pracuj¹cych w takim województwie, lub szef
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s³u¿by celnej w przypadku funkcjonariuszy za-
trudnionych w Ministerstwie Finansów.

Co do kwestii zatrzymania. Dzisiaj tak napraw-
dê przepis jest u³omny.Je¿eli bowiem mamy po-
dejrzanego, to mo¿emy go skontrolowaæ i mo¿emy
go grzecznie poprosiæ, ¿eby poczeka³, a¿ przyje-
dzie policja, gdy¿ on akurat jest notowany w sys-
temach i musimy go przekazaæ jednostce Policji.
Po prostu tej osoby nie mo¿na fizycznie skuæ
w kajdanki. S³u¿ba celna ma dostêp do systemu
informacji Schengen, gdzie w sposób mobilny
sprawdza siê palmtopem paszport czy dowód oso-
bisty takiej osoby. Je¿eli ta osoba jest notowana
i wskazana do zatrzymania, to nale¿y j¹ zatrzy-
maæ. Dzisiaj mo¿na j¹ grzecznie poprosiæ albo
w momencie, kiedy u¿ywa si³y lub chce zbiec,
u¿yæ œrodków przymusu bezpoœredniego, ale nie
mo¿na jej w sposób procesowy zatrzymaæ. Ta
ustawa pozwala j¹ zatrzymaæ i przekazaæ jedno-
stce Policji. Dzisiaj trzeba j¹ grzecznie poprosiæ
i wezwaæ jednostkê Policji, która j¹ skuje.
W zwi¹zku z tym tak naprawdê ten przepis jest
u³omny.

Co do weryfikacji zwolnieñ. Dzisiaj mamy rów-
nie¿ u³omne przepisy, poniewa¿ zwolnienia cho-
robowe funkcjonariuszy celnych s¹ p³atne z bu-
d¿etu pañstwa, nie ze sk³adek chorobowych, bo
funkcjonariusze nie odprowadzaj¹ sk³adek cho-
robowych do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
W zwi¹zku z tym Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych odmawia weryfikacji zwolnieñ, bo to nie s¹
jego pieni¹dze. I tak naprawdê nie mamy narzê-
dzia do tego, ¿eby zweryfikowaæ d³ugookresowe
zwolnienie lekarskie funkcjonariusza wydane
przez takiego czy innego lekarza. Wprowadzamy
ten mechanizm, poniewa¿ mieliœmy doœwiadcze-
nia, pañstwo macie œwiadomoœæ… Zreszt¹ wszys-
tkie s³u¿by mundurowe s¹ finansowane z bud¿e-
tu pañstwa i chorobowe w 100%, w zwi¹zku
z czym nastêpuje w niektórych przypadkach nad-
u¿ywanie tego prawa w sposób d³ugoterminowy.
S¹ funkcjonariusze na zwolnieniach lekarskich,
w przypadku których mo¿na mieæ w¹tpliwoœci co
do zasadnoœci ich wydania. W zwi¹zku z tym po-
trzeba stworzyæ mechanizm, jaki jest w innych
s³u¿bach, na przyk³ad komisja lekarska MSWiA.
My chcemy tego rodzaju mechanizm stworzyæ,
aby mo¿na by³o weryfikowaæ d³ugoterminowe
zwolnienia lekarskie. To nie bêdzie okresowe. Nie
chcemy tego przeprowadzaæ. Na pewno dla tych
funkcjonariuszy, którzy bêd¹ posiadali broñ,
trzeba bêdzie coœ takiego wprowadziæ. Ale wobec
tych, którzy normalnie wykonuj¹ swoj¹ pracê,
tylko wtedy, kiedy bêdzie do tego przes³anka.

Trzecie pytanie dotyczy³o…
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Limit papiero-

sów.)
(G³os z sali: I narkotyki.)

Aha, limitu papierosów. No, powiem szczerze,
¿e to dosyæ rewolucyjne. To jest tak, ¿e uda³o nam
siê w ubieg³ym roku ograniczyæ limit w przypadku
tak zwanego przemytu mrówkowego z pakietu do
dwóch paczek. To przynios³o bardzo dobry efekt,
który chwali³ sobie sam prezes Zak³adów Prze-
mys³u Tytoniowego w Lublinie, bo nagle okaza³o
siê, ¿e na tym rynku mo¿e sprzedaæ trochê wiêcej
swoich wyrobów. Do tej pory rynek by³ w sposób
nielegalny zaopatrywany z przemytu mrówkowe-
go. Tak naprawdê najtrudniej jest walczyæ z dys-
trybucj¹, a naj³atwiej z magazynami. W zwi¹zku
z tym trudno by³oby nam siê zgodziæ na to, ¿e mo¿-
na posiadaæ ileœ tam kartonów, bo mo¿e byæ ci¹g
gara¿y, w którym zawsze bêdzie tylko po piêæ kar-
tonów. Dystrybucjê jest najtrudniej kontrolowaæ
i z ni¹ walczyæ, poniewa¿ równie¿ s¹dy podchodz¹
do tego w dosyæ miêkki sposób, stwierdzaj¹c, ¿e
nawet jeœli ktoœ posiada pakiet, to jest to znikoma
spo³eczna szkodliwoœæ czynu. Poza tym ta osoba
gdzieœ tam tak naprawdê z powodów spo³ecznych
na czyj¹œ rzecz przecie¿ sprzedaje ten karton, do-
rabia. W zwi¹zku z tym nie mamy takiej si³y i œrod-
ków, ¿eby zabezpieczyæ ka¿de targowisko i wal-
czyæ z ka¿d¹ osob¹ sprzedaj¹c¹ ten pakiet papie-
rosów. Chodzi o to, ¿eby identyfikowaæ w³aœnie
magazyny dystrybucyjne, gdzie jest, nie wiem, po
piêæ kartonów tych papierosów, czy tego, kto sku-
puje, tego, kto to organizuje. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê.
Pan senator Dobkowski.
Proszê bardzo.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Chodzi

mi o to, ¿e jeœli zatrzyma siê na granicy kogoœ
z narkotykami, to wiadomo, ¿e narkotyki nale¿y
zniszczyæ, bo one s¹ szkodliwe dla wszystkich itd.
Ale je¿eli na przyk³ad zatrzyma siê i skonfiskuje
papierosy albo wódkê, to ja nie wiem, czy jest ko-
niecznoœæ ich likwidacji. Je¿eli bowiem papierosy
nie s¹ truj¹ce i s¹ dobrej jakoœci, to uwa¿am, ¿e
mo¿na by³oby je sprzedaæ i by³yby pieni¹dze do
bud¿etu pañstwa. Po co siê tak¹ rzecz, która jest
wartoœciowa, niszczy? Z czego to wynika? Czy s¹
takie przepisy? Czy chodzi o konkurencjê? No bo
je¿eli chodzi o konkurencjê z zak³adami tytonio-
wymi, to mo¿na siê jakoœ z nimi po prostu…

(G³os z sali: Dogadaæ.)
…dogadaæ czy uruchomiæ jak¹œ procedurê, ¿e-

by one z tego tytu³u mia³y jakieœ gratyfikacje fi-
nansowe. Ja nie lubiê patrzeæ, jak siê coœ niszczy.
Ja sam papierosów nie palê, ale poniewa¿ ludzie
pal¹ i ktoœ to produkuje, wiêc to jest niszczenie
pracy cz³owieka itd.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Szef S³u¿by Celnej
Jacek Kapica:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Jeœli chodzi
o narkotyki, to jest jasne, ¿e przekazujemy je poli-
cji, i ona je niszczy.

Co do zatrzymanych przemycanych papiero-
sów i wódki, to nie mo¿na ich sprzedaæ na rynku
wewnêtrznym z dwóch powodów. Po pierwsze,
faktycznie zak³óca siê konkurencjê, bo wtedy
sprzedawalibyœmy alkohol, który nie jest wypro-
dukowany w Polsce, no i w ten sposób stawalibyœ-
my siê dodatkowym dystrybutorem.

(Senator Grzegorz Banaœ: Ale wypiæ mo¿na za-
wsze.)

Nie mo¿na te¿ go wypiæ ze wzglêdu na to, ¿e tak
naprawdê nie wiemy, co zatrzymujemy. I to jest
drugi powód. Przede wszystkim te towary nie ma-
j¹ polskich oznakowañ. Jak pañstwo wiecie, na
polskim rynku mog¹ byæ sprzedawane tylko to-
wary z polskimi oznakowaniami. Poza tym tak na-
prawdê nie znamy sk³adu tego alkoholu. W zwi¹z-
ku z tym go nie sprzedajemy.

Kiedyœ by³a taka praktyka, ¿e sprzedawa³o siê
te papierosy z przeznaczeniem na eksport. Ale do-
œwiadczenie by³o takie, ¿e one czêsto z powrotem
wraca³y, przemycane przez granicê, w zwi¹zku
z czym po prostu siê je niszczy. A co do alkoholu,
to sprzedajemy go na tak zwane zlewki do zak³a-
dów przerabiaj¹cych spirytus. Tam podlega on ja-
kiemuœ przerobieniu. Tak ¿e nie jest to zniszcze-
nie poprzez wypicie, spalenie, wylanie. U¿yty jest
on ponownie do produkcji innego alkoholu. Dziê-
kujê.

(Senator Wies³aw Dobkowski: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
I jeszcze pan senator Skorupa.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam podobne pytanie, tylko

¿e bardziej szczegó³owe. Jak w poszczególnych la-
tach, to jest w roku 2007, 2008 i 2009, i w jakich
iloœciach by³y utylizowane wyroby tytoniowe i pa-
pierosy? Ile litrów alkoholu utylizowano w po-
szczególnych latach?

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Chyba na Podha-
lu z tego pij¹.)

Jaka kwota w poszczególnych latach wp³ynê³a
do bud¿etu ze skonfiskowanych towarów akcyzo-
wych?

Mam te¿ pytanie: jak wygl¹da rejestr czy te¿
monitoring urz¹dzeñ hazardowych? Czy znajduj¹
siê na terenie Polski urz¹dzenia hazardowe poza
rejestrem, funkcjonuj¹ce na tak zwanym czar-
nym rynku, na przyk³ad jednorêcy bandyci? I czy
istnieje mo¿liwoœæ budowy w Polsce centrum ha-
zardowego na wzór Las Vegas czy Atlantic City
w Stanach Zjednoczonych? Czy te¿ jest potrzebna
specjalna ustawa dla takiej inwestycji w kraju?
Mo¿e mi pan odpowiedzieæ na te pytania na piœ-
mie, bêdê wdziêczny. Dziêkujê. (Oklaski)

Szef S³u¿by Celnej
Jacek Kapica:
Dziêkujê. Na pewno na pierwsz¹ czêœæ mu-

sia³bym odpowiedzieæ na piœmie, a je¿eli na pozo-
sta³e równie¿ mogê, to tak zrobiê. Dziêkujê bar-
dzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo panu ministrowi dziêkujê.
(Szef S³u¿by Celnej Jacek Kapica: Dziêkujê bar-

dzo pañstwu.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu, je¿eli ktoœ by chcia³ zabraæ g³os.
S¹ zapisane trzy osoby. Jeœli bêd¹ przestrzega-

³y limitu czasu, to jest nadzieja, ¿e o przewidywa-
nej godzinie 22.00 zakoñczymy obrady.

(Senator Kazimierz Kleina: Jeszcze jeden punkt
chcemy zrobiæ.)

(Senator Stanis³aw Bisztyga: A mo¿na do pro-
toko³u z³o¿yæ?)

(Senator Jan Dobrzyñski: Mo¿na, ale nie trze-
ba.)

Jako pierwszy pan senator Dobrzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Proponowana ustawa ma na celu dostosowa-

nie przepisów ustawy z dnia 19 marca 2004 r. –
Prawo celne, Dziennik Ustaw nr 68 poz. 622,
nr 273 poz. 2703, do obowi¹zuj¹cego prawa Unii
Europejskiej.

Nieuchronna koniecznoœæ zmian jest oczywi-
sta, jednak forma i treœæ proponowanych zapisów
pozostawia wiele do ¿yczenia. Wrêcz nie do przyjê-
cia s¹ niektóre z proponowanych rozwi¹zañ orga-
nizacyjno-prawnych.

Bardzo istotny jest art. 7, wskazuj¹cy na wy-
móg z³o¿enia wniosku o udostêpnienie informacji
i uzyskania pozwolenia w formie decyzji admini-
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stracyjnej, na przyk³ad od Stra¿y Granicznej lub
organów podatkowych, co jest niecelowe pomiê-
dzy dwoma organami administracji publicznej.
Ponadto nale¿y tu powiedzieæ o ewidentnej luce
prawnej, gdy¿ zapisy ustawy nie uwzglêdniaj¹
mo¿liwoœci z³o¿enia odwo³ania od wydanej decyz-
ji, co stanowi naruszenie naczelnej zasady postê-
powania administracyjnego, czyli wywodz¹cej siê
z konstytucji zasady dwuinstancyjnoœci; zgodnie
z art. 78 Konstytucji RP, ka¿da ze stron ma prawo
do zaskar¿enia orzeczeñ i decyzji wydanych
w pierwszej instancji. W ten sposób pominiêto te¿
wa¿ny element gwarancyjny konstytucyjnej zasa-
dy proporcjonalnoœci, wynikaj¹cy z art. 31 ust. 3
Konstytucji RP, który dotyczy ka¿dego postêpo-
wania, zarówno administracyjnego, jak i s¹dowe-
go w demokratycznym pañstwie prawnym. Po-
nadto czêœæ proponowanych zmian powinna zo-
staæ doprecyzowana, poniewa¿ poziom ogólnoœci
stwarza mo¿liwoœæ ró¿norodnoœci interpretacji
i stosowania przepisów. Poszerzenie zakresu za-
dañ S³u¿by Celnej bez przydzielenia komplemen-
tarnych instrumentów do ich realizacji czyni
ustawê nieprzystosowan¹ do jej realizacji, szcze-
gólnie w zakresie zadañ dotycz¹cych wywiadu
skarbowego. Nieuzupe³nienie tych zapisów bê-
dzie skutkowa³o podejmowaniem przez s³u¿by
celne jedynie dzia³añ prewencyjnych w tym ob-
szarze, bez mo¿liwoœci faktycznego wykrywania
przestêpstw, a tym samym – dzia³aniami nieefek-
tywnymi pod wzglêdem finansowym. Brak równo-
wagi miêdzy zadaniami a doborem instrumentów
w ramach analizowanej ustawy pozwala nawet na
stwierdzenie, i¿ zosta³a naruszona jedna z dyrek-
tyw prakseologicznych. Mam tu na myœli zasadê
optymalnej pojemnoœci kompetencyjnej organu,
która nakazuje okreœlenie iloœci i rodzaju spraw
oraz ukszta³towanie struktury organizacyjnej
tak, aby organ móg³ rzeczywiœcie i sprawnie reali-
zowaæ przydzielone mu zadania. Podobne s¹ zale-
cenia Rady Unii Europejskiej, a bior¹c pod uwagê
prymat prawa wspólnotowego nad krajowym,
projektodawca powinien to uwzglêdniæ.

Na uwagê zas³uguj¹ te¿ proponowane w art. 52
ust. 10 przes³anki wykreœlenia osoby z wykazu
gwarantów uprawnionych do udzielania gwaran-
cji sk³adanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot
wynikaj¹cych z d³ugów celnych. Jedn¹ z nich jest
niewywi¹zywanie siê z zobowi¹zañ wobec orga-
nów celnych – pkt 2. Jakiego rodzaju zobowi¹zañ
to dotyczy? Jakichkolwiek, czy te¿ œciœle okreœlo-
nych? Tak ogólny, a wrêcz lapidarny zapis mo¿e
powodowaæ zbyt daleko id¹c¹ dowolnoœæ w kwali-
fikowaniu danych okolicznoœci jako niewywi¹zy-
wanie siê z zobowi¹zañ.

Wysoka Izbo, od sprawnej dzia³alnoœci admini-
stracji celnej, S³u¿by Celnej, uzale¿niona jest 1/3
dochodów bud¿etu, jak nas poinformowa³ pan

minister. Tymczasem zapisy ustawy nie roz-
wi¹zuj¹ ¿adnego z wa¿nych problemów polskiej
S³u¿by Celnej, a wrêcz w zagmatwany sposób do-
daj¹ nowe przy ³amaniu konstytucyjnych zasad
w demokratycznym pañstwie prawa.

Tak wiêc poparcie proponowanej przez rz¹d
ustawy o S³u¿bie Celnej w takim kszta³cie jest nie-
mo¿liwe. Dlatego te¿ chcia³bym wspólnie z panem
senatorem Grzegorzem Banasiem zg³osiæ do no-
weli poprawki, z nadziej¹, i¿ zostan¹ przyjête
przez Wysok¹ Izbê. Bardzo proszê, Panie Mar-
sza³ku, oto te poprawki. I dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo. No nieŸle…
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Cel odrêbnej ustawy o S³u¿bie Celnej o takim

zakresie jest niew¹tpliwy, zw³aszcza po konwencji
schengeñskiej, kiedy tak naprawdê dzia³amy
w interesie ca³ej Unii Europejskiej, a polska S³u¿-
ba Celna jest na rubie¿ach Europy w zakresie wy-
miany tego, co stanowi o cywilizacji europejskiej
i ochronie europejskiego obszaru celnego. St¹d
tak wielka waga, równie¿ miêdzynarodowa, tej re-
gulacji. Druga kwestia, która mnie zaprz¹ta, to
poprawnoœæ systemowa. A trzecia – to ci¹gle nie-
dostatek satysfakcji z zakresu reformowania
i modyfikowania odziedziczonego po peerelu pra-
wa bud¿etowego, które to prawo w dalszym ci¹gu
tworzy jedn¹ wielk¹ zlewniê i rozlewniê na szczeb-
lu centralnym, pomijaj¹c oczywiœcie bud¿ety sa-
morz¹du terytorialnego.

Wydaje mi siê, ¿e po dwudziestu latach mo¿e
dojrzejemy w koñcu do tego, aby w ustawie o fi-
nansach publicznych pójœæ w kierunku odci¹¿e-
nia bud¿etu z szeregu zadañ. Ja reprezentujê te-
zê, ¿e im mniejsza wysokoœæ bud¿etu, tym lepsze
pañstwo. Im wiêcej spraw przeniesionych do sy-
tuacji samofinansowania albo wspó³finansowa-
nia, równie¿ w zakresie danin publicznych, tym
lepsza transformacja ustrojowa. Dlatego te¿ wy-
daje mi siê, ¿e w ustawie zas³uguje na szczególne
podkreœlenie to, co stanowi o zwiêkszeniu moty-
wacji i dyscypliny S³u¿by Celnej jako organu roz-
poznawania, wykrywania, zapobiegania i zwal-
czania przestêpstw, wykroczeñ i nielegalnych
dzia³añ zwi¹zanych z naruszaniem integralnoœci
dopuszczalnej i chronionej europejskiego obsza-
ru celnego. Wydaje siê, ¿e jest tu podstawowy nie-
dostatek œrodków przewidzianych ustaw¹ dla re-
alizacji jej celów. St¹d moja troska, aby z tych
wszystkich trzech przes³anek wywieœæ wnioski
poprawiaj¹ce, moim zdaniem, tê ustawê, a tak¿e
stanowi¹ce przyk³ad, w jakim kierunku powinny
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pójœæ rozwi¹zania ustawy o finansach publicz-
nych. Byæ mo¿e, je¿eli ta ekipa rz¹dz¹ca do tego
nie dojrzeje, to nastêpna, nastêpny parlament,
zechce to doœwiadczenie wykorzystaæ.

Mianowicie proponujê, aby utworzyæ fundusz
celowy finansowania S³u¿by Celnej na finanso-
wanie zadañ okreœlonych w art. 2 ust. 1 pkt 6, to
jest: rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie,
zwalczanie przestêpstw i wykroczeñ przeciwko…
Tu wymienia siê w ustawie siedem niezwykle wa¿-
nych ustaw, które chroni¹ i w zakresie wartoœci
intelektualnej, i dotycz¹ce kultury, co mi jest
szczególnie bliskie, i w zakresie ochrony przyrody,
i w zakresie pozosta³ych ustaw szczegó³owych,
które s¹ objête zadaniami zleconymi S³u¿bie Cel-
nej. A wiêc by³by to fundusz celowy wspomaga-
j¹cy finansowanie bud¿etowe, minister w³aœciwy
do spraw finansów publicznych okreœli³by zaœ
w drodze rozporz¹dzenia statut i pozabud¿etowy
system zarz¹dzania funduszem jako wspó³finan-
sowanie, odci¹¿aj¹c jednoczeœnie aktualnie po-
g³êbiaj¹c¹ siê mizeriê bud¿etow¹. Bo dzisiaj mu-
simy mieæ i takie cele rz¹du na uwadze, musimy
byæ wspó³konstruktorem tego, co deklaruje dzi-
siaj rz¹dz¹ca koalicja w zakresie dobrze s³u¿¹cym
pañstwu polskiemu i polskiemu systemowi
ochrony prawa i finansów publicznych. I ta po-
prawka do tego zmierza.

W art. 240 jest równie¿ przewidziany system
motywacyjny, który te¿ jest zwi¹zany z obci¹¿e-
niem i Skarbu Pañstwa, i bud¿etu. W zwi¹zku
z tym proponujê, ¿eby ten fundusz obs³ugiwa³ je-
dnoczeœnie zadania i cele, o których mowa
w art. 240 przy tak zwanym funduszu motywacyj-
nym zwi¹zanym z realizacj¹ tych zadañ, o których
mówiê, przewidzianych w art. 2 ust. 1 pkt 6 usta-
wy o S³u¿bie Celnej. Jednoczeœnie co do œrodków
finansowych gromadzonych na funduszu, trzeba
tu okreœliæ od razu, co bêdzie przedmiotem tego
rozporz¹dzenia, a jest to istotne, co jest essentia-
lis negotii. Œrodki finansowe gromadzone na tym
funduszu maj¹ pochodziæ z przychodów osi¹ga-
nych z tytu³u przepadku rzeczy i korzyœci maj¹t-
kowych pochodz¹cych z przestêpstw i wykroczeñ
ujawnionych przez funkcjonariuszy celnych
w zwi¹zku z wykonywaniem zadañ, o których mo-
wa w art. 2 ust. 1 pkt. 6. Ten fundusz mia³by takie
zadanie, nie uszczupla³oby to zadañ s³u¿by celnej
przewidzianych w art. 2, stanowi¹cych ju¿ przy-
chody dla bud¿etu. To akcyza, VAT i inne wy-
szczególnione tam pozycje.

Wydaje mi siê równie¿, ¿e aby zrealizowaæ ten
przepis, komplementarnie do tego trzeba by
skreœliæ w art. 240 wyrazy „Skarb Pañstwa”
i ust. 3. Przewiduje on, ¿e tylko przez krótki okres,
jeszcze bodaj¿e do 30 czerwca 2010 r., bêdzie ist-
nia³ ten fundusz motywacyjny po stronie praco-
wników S³u¿by Celnej. Jeœli bêd¹ na go³ej pensji,

bez odpowiednich dodatkowych motywacji, to bê-
dzie to jeszcze jedno chciejstwo i wishful thinking,
czyli ¿yczeniowe regulowanie tego rozpoznawa-
nia, wykrywania, zapobiegania i zwalczania prze-
stêpstw oraz wykroczeñ. Wydaje mi siê, ¿e ten
fundusz motywacyjny jest bardzo istotnym kom-
ponentem aktywnoœci s³u¿by celnej w przewidzia-
nym ustaw¹ zakresie.

Wreszcie art. 124. Dziêkujê bardzo panu sena-
torowi, panu profesorowi, przewodnicz¹cemu
Kieresowi, za zwrócenie na to uwagi. S¹ to zapisy,
które – moim zdaniem – troszkê odbiegaj¹ od jury-
dycznego wymiaru pojêæ. Mianowicie funkcjona-
riusz przy wykonywaniu obowi¹zków nie mo¿e siê
kierowaæ interesem jednostkowym lub grupo-
wym. No, samo zarabianie pieniêdzy, fundusz
motywacyjny przy wykrywaniu przestêpstw czy
aktywnoœæ to te¿ jest kierowanie siê interesem
i swoim, i grupowym, w zwi¹zku z tym, je¿eli nie
ma jakiegoœ s³owniczka, to trzeba tutaj zmieniæ to
„nie mo¿e siê kierowaæ”, trzeba temu nadaæ inne
brzmienie. Proponujê: nie mo¿e odnosiæ pozau-
stawowej korzyœci jednostkowej lub grupowej. Tu
jest mowa o korzyœci, ale ka¿dy z nas jakimœ inte-
resem, nie tylko finansowym, ale grupowym czy
jednostkowym siê kieruje, trudno cz³owiekowi za-
broniæ kierowania siê interesem jednostkowym
lub grupowym. To samo mo¿e dotyczyæ wszyst-
kich innych przychodów czy nagród, które osi¹ga
siê w s³u¿bie cywilnej czy s³u¿¹c pañstwu polskie-
mu w ró¿nych obszarach jego dzia³alnoœci.

Wydaje siê ogromnie wa¿ne to, na co zwróci³
uwagê pan profesor Kieres, czyli to, aby w art. 125
nie przyzwoliæ na posiadanie do 10 % akcji lub
udzia³ów czy kapita³u zak³adowego w spó³kach
prawa handlowego, i to bez ¿adnych ograniczeñ,
bo nawet jedna akcja, jak pan profesor powie-
dzia³, mo¿e tu stanowiæ o stronniczoœci i koliduje
to z tym zapisem „nie mo¿e siê kierowaæ interesem
jednostkowym lub grupowym”. To co, to ma dzia-
³aæ przeciwko spó³ce, w której jest udzia³owcem?
Bo w ustawie ewidentnie jest to tak zapisane, ¿e
wystêpuje kolizja miêdzy interesem jednostko-
wym a udzia³em. W zwi¹zku z tym proponujê za-
pis, ¿e funkcjonariusz S³u¿by Celnej w ogóle nie
mo¿e posiadaæ akcji lub udzia³ów w spó³kach pra-
wa handlowego. On sam. Wiadomo, ¿e i tak te
przepisy s¹ obchodzone, przysporzenia mog¹ byæ
dla rodziny, dla ciotki, przy braku wspólnoœci dla
¿ony itd., itd., ale wydaje mi siê, ¿e ustawa powin-
na te rygory zapisaæ w sposób bardziej arbitralny
i jednoznaczny, ¿eby sama nie stwarza³a tego ty-
pu furtek. Wydaje mi siê, ¿e w tym zakresie, o któ-
rym mówiê, poprawia to zakres praktycznego wy-
korzystania zapisów ustawowych. Nie ustosun-
kowujê siê do pozosta³ych mankamentów, które
Biuro Legislacyjne wy³owi³o, a koledzy w popraw-
kach zg³osili do pana marsza³ka.

Zg³aszam tê poprawkê i wnoszê o jej pozytywne
zaakceptowanie przez przedstawiciela ministra
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finansów, pana ministra Jacka Kapicê, w intere-
sie publicznym. Dziêkujê.

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

Senator Leon Kieres:
Bêdê mówi³ krótko, zw³aszcza ¿e widzia³em po-

ruszenie niektórych panów senatorów w sytuacji,
kiedy po oœmiu godzinach dyskusji na temat jed-
nej ustawy jeden z senatorów próbuje zdobyæ
uwagê ministra w sprawie bardzo wa¿nej, chocia¿
byæ mo¿e b³ahej dla osób nieznaj¹cych zasad te-
chniki legislacyjnej.

Nie bêdê œwieci³ oczami za rozwi¹zania prawne,
które póŸniej bêd¹ przedmiotem ró¿nego rodzaju
komentarzy. Mogê tylko pañstwu powiedzieæ, ¿e
moja osoba z imienia i nazwiska by³a wymieniona
przez rzecznika prasowego jednego z urzêdów cen-
tralnych w odpowiedzi na krytykê stanu ustawo-
dawstwa reguluj¹cego przedmiot dzia³ania tego
kierownika urzêdu centralnego. Ten funkcjona-
riusz publiczny ju¿ nie jest funkcjonariuszem pub-
licznym, ale z³o¿y³ stosowne oœwiadczenie przez
swojego rzecznika prasowego. Treœæ mia³o mniej
wiêcej tak¹: niech senator nie krytykuje stanu
ustawodawstwa, skoro sam uczestniczy³ w jego
tworzeniu. St¹d te¿ wystêpujê w sprawie byæ mo¿e
b³ahej i zwracam uwagê na rzecz istotn¹ w³aœnie
z punktu widzenia zasad tworzenia prawa.

Pojêcie firmy, o czym ju¿ tutaj mówi³em, zgod-
nie z kodeksem cywilnym odnosi siê do nazwy je-
dnostki organizacyjnej. Rozumiem, ¿e tak¿e my
uchwalaliœmy ju¿ tutaj ustawy, w których pojêcie
firmy odnosiliœmy… „Przedsiêbiorca dzia³a pod
firm¹” – to art. 432 §1 kodeksu cywilnego. Inny za-
pis: „firmy ujawnia siê we w³aœciwym rejestrze”.
Projektowany przepis art. 125 pkt 8 rzeczywiœcie
zosta³ dos³ownie przepisany z obowi¹zuj¹cego
w ustawie o S³u¿bie Celnej art. 34 pkt 7, zmienio-
no tylko przypadek jednego z wyrazów w tym
pkcie 7.

Panie Ministrze, ja sobie zdajê sprawê z tego,
zg³aszaj¹c poprawkê – zaraz j¹ odczytam – ¿e bez
pana poparcia ta poprawka, nawet jeœli zostanie
przeprowadzona przez Senat, w Sejmie nie ma
najmniejszych szans. Mam doœwiadczenia z tego
rodzaju sytuacji. W zwi¹zku z tym, jeœli pan tego
na posiedzeniu komisji nie poprze, ja oczywiœcie
wycofam tê poprawkê, a artyku³ niech idzie w tym
brzmieniu, jakie zosta³o zaproponowane. Dla
mnie rzeczywiœcie jest wa¿ne, ¿e ustawa by³a kon-
sultowana w ró¿nych trybach i z ró¿nymi organa-
mi. Ka¿da ustawa, do której zg³aszamy poprawki,

jest konsultowana w tych trybach z Rz¹dowym
Centrum Legislacji i z ró¿nymi innymi podmiota-
mi. ¯eby daæ panu satysfakcjê, powiem, ¿e w od-
ró¿nieniu od niektórych moich przedmówców
uwa¿am tê ustawê za dobry akt prawny, jeœli cho-
dzi o jej systematykê i ujêcia okreœlonych roz-
wi¹zañ. Znany jestem z tego, ¿e czasami burzê
spokój i dobre samopoczucie, proponuj¹c sfor-
mu³owania, które s¹ rozbie¿ne z przed³o¿eniem,
tylko dlatego, ¿e chcê dobrej ustawy, która nie bu-
dzi³aby póŸniej w¹tpliwoœci i nie by³aby przedmio-
tem ró¿nego rodzaju krytyk, tak¿e dla spokoju
mojego sumienia – wtedy, kiedy stajê siê wyk³a-
dowc¹ uniwersyteckim. Nie jest moj¹ win¹ to, ¿e
czasami organy wetuj¹ce ustawy powo³uj¹ siê
tak¿e na moje argumenty. Trudno.

Proponujê, ¿eby w art. 125 pkt 8 wyrazy „firm
zagranicznych” zast¹piæ wyrazami „przedsiêbior-
ców zagranicznych lub innych osób zagranicz-
nych”. To, moim zdaniem, ca³kowicie rozwi¹¿e
problem, zapewni spójnoœæ terminologiczn¹ z ko-
deksem cywilnym i ustaw¹ o swobodzie dzia³alno-
œci gospodarczej. A jeœli ktoœ zechce u¿yæ argu-
mentu, ¿e przecie¿ w innych ustawach pojêcie fir-
my jest u¿ywane w tym samym znaczeniu, w jakim
w tej przepis to ujmuje, powiem wprost: b³¹d ten
powielamy tak¿e my w tej kadencji.

(Senator Kazimierz Kleina: Dobra poprawka.)
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Widzê, ¿e nikt wiêcej z pañstwa nie zapisa³ siê

do g³osu.
Wobec tego zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e wnioski legislacyjne z³o¿yli: pan

senator Dobrzyñski, pan senator Kleina, pan se-
nator Dobkowski, pan senator Kieres.

(Senator Grzegorz Banaœ: I pan senator Banaœ.)
Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ

siê do przedstawionych wniosków?
(Szef S³u¿by Celnej Jacek Kapica: Dziêkujê bar-

dzo, Panie Marsza³ku. Pochylimy siê nad tymi
wnioskami na posiedzeniu komisji.)

Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz
Komisjê Bud¿etu i Finansów Publicznych o usto-
sunkowanie siê do przedstawionych wniosków
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

I w zwi¹zku z tym…
Czy s¹ jakieœ og³oszenia?
(Senator Kazimierz Kleina: A zrobimy jeszcze je-

den punkt?)
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Nie, nie, o 22.00 koñczymy. Obradujemy ju¿
dwanaœcie godzin, to w zasadzie…

Senator Sekretarz
Andrzej Szewiñski:
Komunikaty.
Posiedzenie Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-

cznych odbêdzie siê w dniu dzisiejszym zaraz po
og³oszeniu przerwy w sali nr 182. Porz¹dek posie-
dzenia: rozpatrzenie wniosków zg³oszonych
w czasie debaty do ustawy o zmianie ustawy bu-
d¿etowej na rok 2009. Druk senacki nr 631.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komi-
sji Bud¿etu i Finansów Publicznych odbêdzie
w dniu jutrzejszym o godzinie 8.15 w sali nr 182.
Porz¹dek posiedzenia: rozpatrzenie wniosków

zg³oszonych w czasie debaty do ustawy o S³u¿bie
Celnej. Druk nr 630.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od-
bêdzie siê30 lipcaogodzinie8.30wsali nr179.Pro-
gram posiedzenia: przyjêcie planu pracy na drugie
pó³rocze roku 2009, sprawy ró¿ne. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê pañstwa, og³aszam przerwê do jutra do
godziny 9.00.

Posiedzenie rozpocznie siê jutro od rozpatrze-
nia stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyj-
nym oraz ustawy – Prawo bankowe.

Strasznie mi przykro, ¿e pañstwo musieli do-
czekaæ. Chyba kontynuowanie debaty ju¿ nie bar-
dzo ma sens. Dziêkujê bardzo.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 52)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 04)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy – Prawo
bankowe.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 623,
a sprawozdanie komisji w druku nr 623A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych, pana senatora Grzegorza
Banasia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Przedstawiam Wysokiej Izbie sprawozdanie Ko-

misji Bud¿etu i Finansów Publicznych o uchwalo-
nej przez Sejm w dniu 16 lipca 2009 r. ustawie
o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwa-
rancyjnym oraz ustawy – Prawo bankowe.

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyj-
nym oraz przywo³ana przed chwil¹ przeze mnie
ustawa – Prawo bankowe transponuje do krajo-
wego porz¹dku prawnego postanowienia dyrekty-
wy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14
z dnia 11 marca 2009 r., zmieniaj¹cej dyrektywê
94/19/WE w sprawie systemów gwarantowania
depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji
oraz terminu wyp³aty. Dyrektywa ta nak³ada na
pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej obo-
wi¹zek wprowadzenia w ¿ycie przepisów niezbêd-
nych do jej wykonania do dnia 30 czerwca 2009 r.
Czêœæ postanowieñ dyrektywy, w tym doty-
cz¹cych skrócenia terminów wyp³at, pañstwa
cz³onkowskie powinny transponowaæ do dnia 31
grudnia 2010 r. Jak wynika z uzasadnienia do

projektu ustawy, w œlad za ni¹ opracowano kolej-
ny projekt zapewniaj¹cy wdro¿enie tych przepi-
sów dyrektywy, o których wspomina³em przed
chwil¹.

I tak, Szanowni Pañstwo, w art. 38c, dodawa-
nym do ustawy o Bankowym Funduszu Gwaran-
cyjnym, na³o¿ono na fundusz obowi¹zek
wspó³pracy z podmiotami odpowiedzialnymi za
oficjalne, uznane systemy gwarantowania w pañ-
stwach wtórych. Po pierwsze, w tych, w których
banki krajowe prowadz¹ dzia³alnoœæ poprzez od-
dzia³, w przypadku gdy oddzia³ ten utworzony zo-
sta³ na terytorium innego pañstwa nale¿¹cego do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. A po
wtóre, w tych, w których maj¹ siedziby instytucje
kredytowe prowadz¹ce na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej dzia³alnoœæ przez oddzia³. Banko-
wy Fundusz Gwarancyjny bêdzie móg³ zawieraæ
porozumienia okreœlaj¹ce zasady tej wspó³pracy,
zakres wymiany informacji oraz zasady ich ochro-
ny. Fundusz bêdzie ponadto uprawniony do prze-
kazywania podmiotom odpowiedzialnym za ofi-
cjalne, uznane systemy gwarantowania informa-
cji chronionych prawem, pod warunkiem ¿e pod-
czas ich przekazywania zapewnione zostan¹ od-
powiednie œrodki niezbêdne do ich ochrony przed
ujawnieniem lub utrat¹ oraz ¿e przekazanie na-
st¹pi w celu ustalenia lub weryfikacji nale¿nych
potencjalnych lub spornych œwiadczeñ na rzecz
deponentów albo w zwi¹zku z realizacj¹ obowi¹z-
ku wyp³aty œwiadczeñ gwarancyjnych.

W art. 38b ustawy o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym oraz art. 40a i art. 48o ustawy –
Prawo bankowe okreœlono nowe zasady udostêp-
nienia dodatkowej informacji dla deponentów.
Podmioty objête systemem gwarantowania, od-
dzia³y banków zagranicznych nieobjête tym sys-
temem oraz instytucje kredytowe prowadz¹ce
dzia³alnoœæ na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej bêd¹ obowi¹zane informowaæ osoby korzy-
staj¹ce z ich us³ug miêdzy innymi o swojej sytua-
cji ekonomiczno-finansowej oraz o uczestnictwie
w systemie gwarantowania i zasadach jego fun-
kcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym
i przedmiotowym ochrony przys³uguj¹cej ze stro-
ny tego systemu. Informacje te bêd¹ podawane



w sposób, w jaki wymienione instytucje informu-
j¹ o œwiadczonych us³ugach oraz w sposób jedno-
znaczny i zrozumia³y.

Komisja nie wprowadzi³a ¿adnych poprawek do
tej noweli.

W imieniu komisji proszê Wysoki Senat
o uchwalenie za³¹czonego projektu uchwa³y.

Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku, dziêkujê
pañstwu.

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.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster finansów.

Czy pan minister Daniluk pragnie zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Dariusz Daniluk: Nie, dziêkujê.)

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du.

Czy s¹ takie pytania? Nie ma.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowie-
niu „Programu modernizacji Policji, Stra¿y Grani-
cznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Biura Ochro-
ny Rz¹du w latach 2007–2009”.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 611,
asprawozdaniakomisjiwdrukachnr611A i611B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pani¹
senator Jadwigê Rotnick¹, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ sprawozdanie

Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o ustanowieniu „Programu modernizacji Poli-
cji, Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej i Biura Ochrony Rz¹du w latach 2007–2009”.

Ta ustawa by³a omawiana na posiedzeniu ko-
misji, które odby³o siê 8 lipca bie¿¹cego roku,
i mogê powiedzieæ, ¿e nie wzbudzi³a ona wiêkszej
dyskusji.

Powiem tylko tyle, ¿e jest to ustawa, która
zmienia przyjêt¹ – nie pamiêtam, kiedy – chyba
w roku 1997 ustawê o programie modernizu-
j¹cym s³u¿by, o których tu mówi³am. Zmiana
ustawy dotyczy w³aœciwie trzech kwestii.

Po pierwsze, dotyczy ona wyd³u¿enia okresu
obowi¹zywania programu o kolejne dwa lata, wy-
d³u¿a ten okres do roku 2011, z zachowaniem nie-
zmienionej kwoty ca³kowitej przeznaczonej na
owe s³u¿by.

Po drugie, dotyczy ona przesuniêcia okreœlo-
nych kwot pomiêdzy poszczególnymi formacja-
mi. Ogólna kwota wydatków na realizacjê pro-
gramu w latach 2007–2011 wynosi 6 miliardów
301 milionów 58 tysiêcy z³. Wydatkowanie tej
kwoty w poszczególnych latach 2007, 2008
i 2009 jest takie samo jak w ustawie matce, je-
dnak kwota przewidziana na rok 2009 uleg³a roz-
biciu na lata 2009, 2010 i 2011 mniej wiêcej w ta-
kich proporcjach: 80% tej kwoty przypada na rok
2009, oko³o 16% przypada na rok 2010 i oko³o
4% na rok 2011.

Wœród zmian, które wprowadza projekt usta-
wy, jest zmiana polegaj¹ca na przesuniêciu kwot
z wydatków na Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ do wy-
datków na Stra¿ Graniczn¹.

I to s¹ w zasadzie najistotniejsze zmiany, jakie
ta ustawa wprowadza. Przyczyn¹ powstania no-
weli, przyczyn¹ zmian jest sytuacja finansowa na-
szego kraju i koniecznoœæ roz³o¿enia tej kwoty na
d³u¿szy okres. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owie-

ka, Praworz¹dnoœci i Petycji, pana senatora Jac-
ka Swakonia, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Jacek Swakoñ:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-

tycji na posiedzeniu w dniu 24 lipca bie¿¹cego ro-
ku rozpatrzy³a uchwalon¹ w dniu 2 lipca przez
Sejm ustawê o zmianie ustawy o ustanowieniu
„Programu modernizacji Policji, Stra¿y Granicz-
nej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Biura Ochrony
Rz¹du w latach 2007–2009”.

Celem nowelizacji jest wyd³u¿enie okresu obo-
wi¹zywania ustawy do roku 2011, tak aby zabez-
pieczona zosta³a realizacja zadañ zwi¹zanych
z wymian¹ oraz modernizacj¹ wyposa¿enia
i sprzêtu s³u¿b podleg³ych ministrowi w³aœciwe-
mu do spraw wewnêtrznych.
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Ta nowelizacja jest efektem kryzysu gospodar-
czego i wynika z koniecznoœci ograniczenia wy-
datków bud¿etowych w roku bie¿¹cym. Zmienia-
na ustawa przewidywa³a na realizacjê programu –
jak ju¿ zosta³o wspomniane – w latach 2007–2009
kwotê 6 miliardów 301 milionów 58 tysiêcy z³.
W nowelizacji proponuje siê, by œrodki w wysoko-
œci 2 miliardów 582 milionów 105 tysiêcy z³ prze-
znaczone na rok 2009 zosta³y podzielone na trzy
czêœci, które bêd¹ wydatkowane w latach 2009,
2010 i 2011 w nastêpuj¹cy sposób: w roku bie-
¿¹cym ma to byæ 1 miliard 989 milionów 601 ty-
siêcy z³, w roku 2010 – 491 milionów 504 ty-
si¹ce z³ oraz w roku 2011 – 102 miliony z³. Tak
wiêc ogólna kwota przeznaczona na realizacjê
programu pozosta³a niezmieniona. W ramach tej
kwoty dokonano przesuniêcia œrodków, co zosta-
³o ujête w za³¹cznikach do ustawy.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Komisja
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji nie
wnosi do omawianej ustawy ¿adnych zmian.
W imieniu komisji rekomendujê Wysokiej Izbie
podjêcie uchwa³y o przyjêciu bez poprawek usta-
wy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu
modernizacji Policji, Stra¿y Granicznej, Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej i Biura Ochrony Rz¹du w la-
tach 2007–2009”. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Panie Marsza³ku,

jeœli pan pozwoli, dope³niê pewnej formalnoœci,
której nie dope³ni³am podczas przedstawiania
sprawozdania.)

Uzupe³nienie sprawozdania, proszê bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Szanowni Pañstwo!
Przez moje niedopatrzenie nie wypowiedzia³am

formu³y, któr¹ powinnam wypowiedzieæ na ko-
niec mojego sprawozdania.

Otó¿ Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admi-
nistracji Pañstwowej nie zg³osi³a ¿adnej poprawki
do ustawy przed³o¿onej przez Sejm i wnosi o przyjê-
cie tej ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytania?

Widzê, ¿e pan senator Dajczak siê zg³asza. Czy
ktoœ jeszcze? Nie.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
To pytanie do pani senator Rotnickiej, chocia¿

oboje senatorowie sprawozdawcy u¿yli formu³ki,
¿e nic w tej ustawie siê nie zmienia, jeœli chodzi
o kwoty, które zosta³y zaproponowane w ustawie
pierwotnej z 2007 r. Mam pytanie, bo byæ mo¿e ja
czegoœ nie zauwa¿y³em, byæ mo¿e coœ siê zmieni-
³o. Ta kwota pierwotna 6 miliardów 300 milio-
nów z³, zosta³a pomniejszona – i to, niestety, jest
takie, ¿e tak powiem, ma³e k³amstewko –
o 475 milionów z³, chyba ¿e coœ, tak jak powie-
dzia³em, siê zmieni³o, poniewa¿ 475 milionów z³
z tej kwoty planowanej na 2008 r. nie zosta³o wy-
korzystanych i nie zosta³o przeniesionych do…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Jakie jest py-
tanie, Panie Senatorze?)

Pytanie jest w³aœnie takie: czy coœ siê zmieni³o,
czy ta kwota, której nie wykorzystano w roku
2008, zosta³a wprowadzona do tego programu?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Jak dobrze pamiêtam, podczas dyskusji na po-

siedzeniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej nie by³o o tym mowy,
¿eby tê kwotê przenieœæ na rok 2009.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê…)
(Senator W³adys³aw Dajczak: Nie ma.)
Mogê siê myliæ. Policja i strona rz¹dowa na ten

temat siê wypowiada³y.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Rozumiem.
Czy pan senator chce coœ dodaæ?

Senator Jacek Swakoñ:
Ten temat nie by³ przedmiotem dyskusji na po-

siedzeniu komisji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster spraw wewnêtrznych i administracji.

Czy pan minister Rapacki chcia³by zabraæ g³os
w sprawie tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Adam Rapacki: Nie.
Dziêkujê bardzo.)
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Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Proszê zapisywaæ.
(G³os z sali: Do dyskusji?)
Nie, teraz s¹ pytania.
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym zapytaæ – to pytanie zwi¹zane nie

tylko z tym programem modernizacyjnym, ale
tak¿e z ogólnie pojêtym funkcjonowaniem s³u¿b
mundurowych – czy po przyst¹pieniu Polski do
Unii Europejskiej w zwi¹zku z tym, ¿e granice ze-
wnêtrzne Polski wymagaj¹ce, ¿e tak powiem,
ochrony uleg³y skróceniu, bo Polska przyst¹pi³a
do strefy Schengen, zmniejszy³a siêna przyk³ad
liczebnoœæ Stra¿y Granicznej. Czy ten program
zwi¹zany ze stra¿ami granicznymi w ogóle ulega
jakiemuœ ograniczeniu?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
PanieMinistrze, zapraszamnamównicê.Dobrze?
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³abym zapytaæ, ile dok³a-

dnie zosta³o z tego programu wydane, z tych 6 mi-
liardów z³, i ile pozostanie do wydania, bo w zasa-
dzie, czytaj¹c te wszystkie informacje, jakoœ nie
mogê doszukaæ siê tej w³aœnie wiedzy. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Krótkie pytanie, Panie Ministrze, nawi¹zuj¹ce do

wczeœniejszego. Jeœli w projekcie ustawy pisze siê,
¿e kwota ³¹czna w programie siê nie zmienia, to dla-
czego rz¹d nie wprowadza kwoty, która nie zosta³a
wykorzystana w roku 2008? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Meres.

Senator Zbigniew Meres:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, pani senator sprawozdawca,

pani Rotnicka, powiedzia³a, ¿e zmieniaj¹ siê kwo-
ty miêdzy formacjami. Na posiedzeniu komisji,
omawiaj¹c ten temat, w zasadzie nie mieliœmy ta-
kiej wiedzy, nie otrzymaliœmy takiej informacji.
Wydaje mi siê, ¿e to by³o przejêzyczenie i miêdzy
formacjami tych przesuniêæ nie ma, a kwoty, któ-
re w formacjach by³y zaplanowane, pozostaj¹.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, pytanie.)

Czy s¹ jakieœ zmiany?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Chodzi o to, czy s¹ zmiany.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mo¿e tak pokrótce. Rzeczywiœcie po wejœciu do

Unii Europejskiej kontrola na granicach wewnê-
trznych sta³a siê ju¿ taka bardzo symboliczna, wy-
rywkowa. W oddzia³ach Stra¿y Granicznej na gra-
nicy wewnêtrznej Unii ju¿ od kilku lat wprowadza-
my proces jakby odchudzenia tych oddzia³ów.
Czêœæ funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej zasila
oddzia³y, które stoj¹ na stra¿y zewnêtrznej granicy
Unii Europejskiej, czêœæ funkcjonariuszy jest wy-
korzystywanych w ramach ewolucji Stra¿y Grani-
cznej w formacjê chroni¹c¹ nie tylko granice ze-
wnêtrzne, ale formacjê, która zajmuje siê proble-
matyk¹ nielegalnej migracji. Stra¿ Graniczna do-
sta³a tutaj nowe uprawnienia w zakresie kontroli
legalnoœci pobytu cudzoziemców w Polsce, w za-
kresie kontroli zatrudnienia cudzoziemców. Tak
wiêc Stra¿ Graniczna ewoluuje w tym kierunku.
Niemniej jednak wdra¿any jest program reorgani-
zacji Stra¿y Granicznej, polegaj¹cy miêdzy innymi
na tym, ¿eby zmniejszaæ jej liczebnoœæ, szczególnie
na granicach wewnêtrznych Unii Europejskiej.
W tej chwili jest przyjêty program rozwoju Stra¿y
Granicznej do 2013 r., w którym zak³adamy stop-
niowe ograniczanie liczby funkcjonariuszy Stra¿y
Granicznej na granicy wewnêtrznej. Niezale¿nie od
tego prowadzony jest równie¿ we wszystkich for-
macjach proces ucywilnienia s³u¿b mundurowych
po to, aby funkcjonariuszami, którzy s¹ uprawnie-
ni do systemu emerytalnego przeznaczonego dla
s³u¿b mundurowych, do ró¿nego rodzaju œwiad-
czeñ, byli ci, którzy rzeczywiœcie realizuj¹ podsta-
wowe obowi¹zki, a nie funkcjonariusze s³u¿b po-
mocniczych, logistycznych. To d³ugotrwa³y pro-
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ces, ale z punktu widzenia ekonomicznego abso-
lutnie racjonalny i konieczny. Bêdzie konsekwen-
tnie wdra¿any we wszystkich formacjach mundu-
rowych. Je¿eli chodzi o Stra¿ Graniczn¹, to rzeczy-
wiœcie jest stopniowo ograniczana liczba funkcjo-
nariuszy, ale czêœæ funkcjonariuszy realizuje rów-
nie¿ zupe³nie nowe zadania, których dotychczas
Stra¿ Graniczna nie realizowa³a.

(Senator Kazimierz Kleina: O ile zmniejszy³a siê
liczba pracowników s³u¿by cywilnej po wejœciu do
strefy Schengen?)

Po wejœciu do strefy Schengen takiego zmniej-
szenia nie by³o. Nast¹pi³y przesuniêcia funkcjo-
nariuszy z granicy wewnêtrznej na granicê zewnê-
trzn¹ i dosz³y nowe zadania dla funkcjonariuszy
Stra¿y Granicznej. Proces tego „odchudzania”
Stra¿y Granicznej jest równie¿ zwi¹zany z nowymi
zadaniami, a takiej fizycznej redukcji liczby eta-
tów nie by³o. W Stra¿y Granicznej w ogóle wystê-
puje swego rodzaju dualizm, bo jest liczba etatów
normatywna i liczba etatów, na któr¹ jest pokry-
cie w œrodkach finansowych. Tutaj zawsze by³a
rozpiêtoœæ miêdzy liczb¹ etatów naliczanych
a mo¿liwoœciami finansowymi. Tak wiêc fizycznie
liczba funkcjonariuszy jest nieznacznie reduko-
wana, nie by³o jednak znacz¹cych ciêæ etatowych.
Dosz³y nowe zadania, które Stra¿ Graniczna dzi-
siaj realizuje. To s¹ zadania zwi¹zane z prze-
kszta³ceniem stra¿y w formacjê ochronn¹, ale ró-
wnie¿ tak¹, która zajmuje siê problematyk¹ niele-
galnej migracji. Dzisiaj Stra¿ Graniczna realizuje
nowe zadania. Myœlê, ¿e siê przy tym nie nudzi
i realizuje to z powodzeniem dla nas wszystkich.

Jeœli chodzi o œrodki, które wydano w ramach
programu modernizacyjnego, to ca³a kwota, która
by³a zak³adana na trzy lata w programie moderni-
zacyjnym, kwota 6 miliardów 301 milionów 58 ty-
siêcy z³, nie ulega zmianie, rozci¹gamy tylko
w czasie, czyli na lata 2010 i 2011, realizacjê pro-
gramu. Faktem jest, ¿e w 2008 r. wskutek braku
zasileñ nie wydatkowano kwoty 474 milionów
517 tysiêcy z³. Niestety, tych œrodków nie uda siê
wydatkowaæ. Po prostu program opiewa na pew-
n¹ kwotê kompleksow¹ i z tak¹ kwot¹ pozostaje-
my. Nie zwiêkszamy nak³adów w programie mo-
dernizacyjnym, tylko pozostajemy przy tej kwocie
zasadniczej, zak³adaj¹c, ¿e niestety, nie mamy te-
go, co w 2008 r. nie zdo³aliœmy wydatkowaæ na
skutek braku zasileñ do bud¿etu. Musimy siê
z tym pogodziæ. Oczywiœcie s³u¿by mundurowe
chcia³yby i my równie¿ chcielibyœmy, ¿eby by³a
mo¿liwoœæ wydatkowania tych œrodków. Niestety,
mo¿liwoœci finansowe pañstwa s¹ takie, jakie dzi-
siaj wszyscy widzimy, i musimy operowaæ w ra-
mach tej kwoty, która zosta³a przyznana bezpo-
œrednio na realizacjê ca³ego programu.

Je¿eli chodzi o samo wydatkowanie, to
w 2007 r. wydatkowaliœmy ponad 1 miliard

189 milionów 546 tysiêcy z³, a w 2008 r. – 2 miliar-
dy 528 milionów 407 tysiêcy z³. Zak³adamy, ¿e
w 2009 r. bêdzie wydatkowane 1 miliard 989 mi-
lionów 601 tysiêcy z³, na 2010 r. planujemy, ¿e by-
³aby to kwota 491 milionów 504 tysi¹ce z³ i na
2011 r. – 102 miliony z³. £¹cznie operowaliœmy ta-
k¹ kwot¹ i ta kwota nie ulega zmianie.

Teraz kwestia samych przesuniêæ pomiêdzy
formacjami. Otó¿ w samej ustawie nie zak³adamy
przesuniêæ pomiêdzy formacjami. Takowe prze-
suniêcia by³y realizowane pomiêdzy dwiema for-
macjami, Stra¿¹ Graniczn¹ i Pañstwow¹ Stra¿¹
Po¿arn¹, w zakresie informatyzacji. Przesunêliœ-
my œrodki, bo Stra¿ Graniczna mia³a mo¿liwoœæ
zbudowania systemu, który by³by równie¿ w pew-
nym zakresie do wykorzystania przez Pañstwow¹
Stra¿ Po¿arn¹. Niestety, nie uda³o siê tego zreali-
zowaæ, ale te œrodki zostan¹ przesuniête w ra-
mach programu modernizacji. A wiêc podzia³ na
kwoty zasadnicze na poszczególne s³u¿by pozo-
staje taki, jaki by³ zak³adany.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Adam Rapacki:
Dziêkujê bardzo.)

Pan senator Rachoñ.

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Ministrze, czy pañstwo macie racjonal-

ne uregulowania, je¿eli chodzi o Stra¿ Graniczn¹
na lotniskach? W Gdañsku na przyk³ad wejœcie
do strefy Schengen obs³uguje Stra¿ Graniczna,
z wyj¹tkiem lotów do Warszawy, Krakowa i Wroc-
³awia. W Warszawie oczywiœcie obs³uguje to
S³u¿ba Ochrony Lotniska, a nie Stra¿ Graniczna.
Czy macie pañstwo jakieœ uregulowania w tym
wzglêdzie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
To jest rzeczywiœcie problem, z którym próbu-

jemy siê zmierzyæ. Próbujemy równie¿ zmieniæ,
znowelizowaæ prawo lotnicze w tym zakresie.
Chcielibyœmy mianowicie, ¿eby kontrole bezpie-
czeñstwa w portach lotniczych wykonywa³a S³u¿-
ba Ochrony Lotniska, dlatego ¿e s³u¿ba i porty lot-
nicze otrzymuj¹ za to œrodki finansowe. Docho-
dzimy wiêc do wniosku, ¿e je¿eli ktoœ dostaje wy-
nagrodzenie za tego typu zadanie, to z tych œrod-
ków powinna byæ utrzymana S³u¿ba Ochrony
Lotniska. Niestety, dzisiaj jest jeszcze tak, ¿e
w ruchu miêdzynarodowym kontrole bezpieczeñ-
stwa lotów realizuje Stra¿ Graniczna…
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(Senator Janusz Rachoñ: Nie wszêdzie.)
Nie wszêdzie, dlatego ¿e w niektórych portach

jest trudnoœæ z wydzieleniem stref. To dlatego
w wiêkszoœci jest stra¿ graniczna. Dzisiaj mamy
spory problem szczególnie z obs³ug¹ kontroli bez-
pieczeñstwa lotów, g³ównie w Warszawie, gdzie
musimy delegowaæ funkcjonariuszy Stra¿y Gra-
nicznej z ró¿nych innych regionów Polski, bo po-
trzeby obs³ugi tej kontroli s¹ tutaj a¿ tak zna-
cz¹ce. Liczymy na to, ¿e je¿eli uda siê znowelizo-
waæ prawo lotnicze w tym kierunku, to odzyska-
my spore si³y Stra¿y Granicznej, ¿eby w pewnym
zakresie równie¿ nadzorowa³y one kontrolê bez-
pieczeñstwa lotów. A porty lotnicze, które bior¹ za
to konkretne pieni¹dze, musz¹ tego bezpieczeñ-
stwa pilnowaæ równie¿ w swoim zakresie. Tak to
jest realizowane w ca³ej Europie. Nie jest tak, ¿e
pañstwo i s³u¿by pañstwowe bior¹ na siebie obo-
wi¹zek pilnowania interesu jakiegoœ przedsiê-
biorstwa prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
a tak to jeszcze jest w naszym wydaniu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Szewiñski siê zg³asza³.
Czy ktoœ jeszcze siê zg³asza? Jeszcze senator

WoŸniak.
Proszê bardzo, pan senator Szewiñski.

Senator Andrzej Szewiñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, jaka jest wysokoœæ œrodków

przeznaczonych przez Uniê Europejsk¹ na rzecz
zabezpieczenia wschodniej granicy Unii Europej-
skiej, któr¹ obs³uguj¹ polscy stra¿nicy?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator WoŸniak.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ, jak przebie-

ga proces integracji trzech oddzia³ów Stra¿y Grani-
cznej, które funkcjonowa³y na zachodniej granicy
Polski, a teraz wewnêtrznej granicy Unii, w Nadod-
rzañski Oddzia³ Stra¿y Granicznej z siedzib¹
w Kroœnie Odrzañskim i czy proces ten, proces inte-
gracji, ma zabezpieczenie finansowe w wieloletnim
programie inwestycji, który dzisiaj jest przedmio-
tem obrad Wysokiej Izby. Dziêkujê bardzo.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:

Niestety nie ma ¿adnych œrodków dodatko-
wych z Unii Europejskiej, przeznaczonych na
ochronê granicy zewnêtrznej. To jest zadanie pañ-
stwa i my pokrywamy to z naszego bud¿etu, ze
œrodków przeznaczonych na funkcjonowanie
Stra¿y Granicznej i s³u¿b celnych.

Oczywiœcie w procesie integracji Unii i w proce-
sie przygotowañ do wejœcia do strefy Schengen Pol-
ska otrzyma³a bardzo du¿e œrodki na doposa¿enie
ochrony granicy i mogê z pe³n¹ œwiadomoœci¹ po-
wiedzieæ, ¿e s¹ to œrodki, które dzisiaj gwarantuj¹,
¿e granica zewnêtrzna Unii Europejskiej jest jedn¹
z najlepiej chronionych i zabezpieczonych granic.
Na morzu uda³o siê zbudowaæ zintegrowany sys-
tem nadzoru radarowego, doposa¿yæ Stra¿ Grani-
czn¹ w nowoczesne jednostki p³ywaj¹ce i lataj¹ce,
znacz¹co doposa¿yæ Stra¿ Graniczn¹ w najró¿niej-
szego rodzaju sprzêt. Podobnie na granicy wscho-
dniej. Te œrodki by³y na tyle znaczne, ¿e dzisiaj
stra¿nice na wschodniej granicy wyró¿niaj¹ siê
i architektur¹, i wyposa¿eniem. To s¹ rzeczywiœcie
takie pere³ki, które na tej granicy daj¹ mo¿liwoœæ
bardzo sprawnego i dobrego od strony technicznej
funkcjonowania. Ale jakichœ œrodków celowych
z Unii Europejskiej, które by³yby przeznaczone na
ten cel, na ochronê granicy, nie ma. To ka¿dy z kra-
jów realizuje we w³asnym zakresie.

Pojawia³y siê równie¿ w Unii Europejskiej takie
pomys³y, ¿eby stworzyæ wspóln¹ formacjê unijn¹,
która by fizycznie chroni³a granice, ale ten pomys³
nie do koñca wspieramy. Jest taka organizacja
unijna, Frontex, która zajmuje siê integracj¹
wszystkich s³u¿b granicznych i ochron¹ zewnê-
trznych granic Unii Europejskiej. Frontex ma sie-
dzibê w Warszawie i Polska ma w nim dosyæ istot-
n¹ pozycjê, pracuje tam wielu naszych funkcjo-
nariuszy. Ponadto organizacja ta koordynuje
dzia³ania w zakresie ujednolicenia procesu
kszta³cenia stra¿ników granicznych, organizuje
wspólne dzia³ania zmasowane, ale to nie wi¹¿e siê
z fizycznym pilnowaniem konkretnej granicy – to
jest zadanie polskiej Stra¿y Granicznej, z którego,
jak myœlê, wywi¹zuje siê ona bardzo dobrze.

Stra¿ Graniczna przygotowa³a d³ugoletni pro-
gram w zakresie reorganizacji, a wiêc dostosowa-
nia do rzeczywistych wymogów strefy Schengen.
Program ten, który obecnie jest wdra¿any, polega
miêdzy innymi na tym, aby zredukowaæ liczbê od-
dzia³ów Stra¿y Granicznej na granicach wewnê-
trznych, tak aby na granicy zachodniej by³ jeden
oddzia³. Ten oddzia³ ju¿ zosta³ utworzony i nastê-
puje proces reorganizacji. Proces ten przebiega,
jak powiem, wzglêdnie bezkonfliktowo, bo w spo-
sób naturalny czêœæ funkcjonariuszy, która mia³a
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uprawnienia emerytalne, odesz³a, czêœæ funkcjo-
nariuszy Stra¿y Granicznej przechodzi do pracy
w Policji – tu jest uproszczone przejœcie, tak ¿e nie
trac¹ oni pracy – czêœæ funkcjonariuszy, je¿eliby
chcia³a, ma mo¿liwoœæ przejœcia na zewnêtrzn¹
granicê unijn¹, czêœæ byæ mo¿e na przyk³ad do
Warszawy, do pracy w porcie lotniczym na Okê-
ciu, gdzie te¿ mamy sporo wakatów.

A wiêc za³o¿eniem tego procesu jest przeprowa-
dzenie go w taki sposób, aby nie straciæ funkcjo-
nariuszy ani pracowników cywilnych. Bo w obrê-
bie resortów nastêpuj¹ przesuniêcia równie¿ miê-
dzy pracownikami cywilnymi, ze Stra¿y Granicz-
nej w tych reorganizowanych oddzia³ach do Poli-
cji i do Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, tak aby tych
ludzi zagospodarowaæ. Oczywiœcie pocz¹tkowo
ka¿da reorganizacja budzi trochê emocji, ale w tej
chwili nawet zwi¹zki zawodowe nie oponuj¹ i nie
ma jakichœ powodów do zadra¿nieñ. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Chcê przypomnieæ pañstwu senatorom, ¿e py-

tanie nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ minutê, to wszyscy
wiedz¹, a zapytania powinny byæ zwi¹zane z oma-
wianym punktem porz¹dku obrad.

Przypominam, ¿e dyskutujemy nad ustaw¹
o zmianie ustawy o programie modernizacji Poli-
cji, Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej i BOR.

Pan senator Skorupa siê zg³asza³.
Proszê.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam krótkie pytanie doty-

cz¹ce budowli i budynków na granicy zachodniej
i po³udniowej, które zosta³y przez Stra¿ Granicz-
n¹ pozostawione czy te¿ porzucone.

Czy jakieœ pieni¹dze za te budynki wp³ynê³y do
waszego ministerstwa, czy te¿ z racji w³asnoœci
Skarbu Pañstwa zajmuj¹ siê tym ju¿ starostowie,
jako zarz¹dcy? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, mam pytanie, jak dalece mo-

dernizacja dotyczy jednoczeœnie nowych funkcji
i w jakim zakresie te funkcje zosta³y w ustawie
uwzglêdnione odnoœnie do ustawy o zarz¹dzaniu
kryzysowym.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator WoŸniak.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê panu marsza³kowi za przypomnienie.
Przepraszam, ale pan minister pomin¹³ w swo-

jej odpowiedzi czêœæ pytania odnosz¹c¹ siê do za-
bezpieczenia finansowego w programie w³aœnie
tego procesu restrukturyzacji Nadodrzañskiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej. Czy ten proces ma
zabezpieczenie w programie, który omawiamy?
Dziêkujê.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Tak, ten proces ma zabezpieczenie. Nie robili-

byœmy tego, gdyby nie by³o nas na to staæ. Ale pro-
ces ten nie bêdzie generowa³ a¿ takich kosztów.
Tak naprawdê polega on na przesuniêciu i na pew-
nym odchudzeniu tej czapy, czyli oddzia³u Stra¿y
Granicznej, a pozostaj¹ placówki Stra¿y Granicz-
nej, czyli jednostki, w których stra¿nicy graniczni
bêd¹ realizowali swoje zadania. Nie ma potrzeby,
¿eby tworzyæ tak¹ nadbudowê, czyli oddzia³y. I tu-
taj jest zabezpieczenie œrodków finansowych w ra-
mach bud¿etu Stra¿y Granicznej po³¹czonego ze
œrodkami przeznaczonymi na sam¹ modernizacjê.

Je¿eli chodzi o budowle na granicy zachodniej,
to te obiekty Stra¿y Granicznej s¹ sukcesywnie
przekazywane wojewodom. Wojewodowie, staro-
stowie… Ró¿nie to wygl¹da w ró¿nych miejscach.
Stra¿ Graniczna po prostu pozbywa siê tego, bo
nie jest to potrzebne do nowych zadañ Stra¿y Gra-
nicznej. Oczywiœcie zachowujemy pe³n¹ œwiado-
moœæ tego, ¿e mo¿e byæ taka sytuacja, w której
przywrócimy kontrolê na granicach. Na przyk³ad,
w przypadku Euro 2012 czy byæ mo¿e ró¿nych te-
go typu du¿ych imprez trzeba bêdzie tê kontrolê
przywróciæ, dlatego czêœæ obiektów musi zacho-
waæ swoj¹ funkcjê, po to, ¿eby Stra¿ Graniczna
mog³a w nich funkcjonowaæ. Ale proces przekazy-
wania obiektów jest sukcesywnie realizowany
i wojewodowie póŸniej przekazuj¹ to starostom.
Tak ¿e to jest realizowane.

Je¿eli chodzi o ca³y proces modernizacji, to za-
k³ada³ on przeznaczenie œrodków na wyposa¿e-
nie wszystkich czterech formacji podleg³ych mi-
nistrowi spraw wewnêtrznych, miêdzy innymi na
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budowê i remonty obiektów, na zakupy i wymia-
nê sprzêtu teleinformatycznego. I to jest nies³y-
chanie wa¿ne z punktu widzenia zarz¹dzania
kryzysowego, bo na przyk³ad w projektach
i w planach policyjnych s¹ systemy wspomaga-
nia dowodzenia, które s¹ wykorzystywane rów-
nie¿ pod k¹tem zarz¹dzania kryzysowego i jako
elementy pozwalaj¹ce na sprawne sterowanie,
zarz¹dzanie jednostkami policyjnymi. Te œrodki,
równie¿ z ustawy modernizacyjnej, przeznaczo-
ne by³y na zakup i modernizacjê urz¹dzeñ oraz
zabezpieczenia techniczno-obronnego. S¹ to te¿
elementy zwi¹zane z zarz¹dzaniem kryzysowym
i ochron¹ infrastruktury krytycznej. To równie¿
œrodki na zastêpowanie funkcjonariuszy praco-
wnikami cywilnymi, na zakup uzbrojenia, zakup
sprzêtu i wyposa¿enia specjalnego, wymiany
œrodków transportu. A wiêc ten katalog rzeczy
i œrodków, które s¹ wymieniane w ramach usta-
wy modernizacyjnej, jest niezwykle szeroki, ale
jest to absolutnie zwi¹zane równie¿ z samym
procesem zarz¹dzania kryzysowego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie nie mo¿e byæ d³u¿sze ni¿ dziesiêæ
minut. Podpisane wnioski o charakterze legisla-
cyjnym zg³aszane s¹ do momentu zamkniêcia
dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Stani-
s³awa Koguta.

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

Panie Ministrze!
Kiedy rz¹dzi³o Prawo i Sprawiedliwoœæ, by³em

w tej Izbie senatorem sprawozdawc¹ ustawy z 12
stycznia 2007 r. Ta ustawa wprowadza³a ca³y pro-
gram modernizacji formacji mundurowych, Poli-
cji, BOR, Stra¿y Granicznej, stra¿y po¿arnej,
stwarza³a ogromn¹ szansê na nadrobienie wielo-
letnich zapóŸnieñ dotycz¹cych tak bardzo wa¿-
nych potrzeb, je¿eli mówimy o bezpieczeñstwie,
o unowoczeœnieniu tych formacji po to, ¿ebyœmy
mogli czuæ siê bezpiecznie w naszym kraju. Pan
minister Rapacki powiedzia³, na jakie zadania by-
³y przeznaczone te pieni¹dze. Ja do dzisiaj pamiê-
tam tak¿e nasze argumenty, których u¿ywa³a po-
licja, dotycz¹ce wymiany starych maszyn do pisa-
nia, chyba jeszcze z czasów króla Franciszka. Pro-
gram ten by³ na pocz¹tku bardzo dobrze realizo-
wany, ale na skutek ciêæ bud¿etowych w koñcu
2008 r. i ograniczeñ wydatków niezgodnych

z ustaw¹ bud¿etow¹ na 2009 r. niestety uleg³ za-
chwianiu.

Trzeba mocno podkreœliæ, ¿e nowelizacja tej
ustawy ma na celu wyd³u¿enie okresu obowi¹zy-
wania tej ustawy do koñca 2011 r., a my uchwala-
liœmy, ¿e ta ustawa obowi¹zuje do 2010 r. i zosta³a
na to przeznaczona kwota 6 miliardów 300 milio-
nów z³. Tak jak wczeœniej powiedzia³em, ta kwota
mia³a zapewniæ pe³n¹ realizacjê zadañ zwi¹za-
nych z wymian¹ oraz modernizacj¹ wyposa¿enia
i sprzêtu s³u¿b podleg³ych ministrowi spraw we-
wnêtrznych. Bardzo wa¿n¹ spraw¹, Drodzy Pañ-
stwo, jest to, czy program ma byæ realizowany
w ci¹g trzech lat, czy w ci¹gu piêciu. Jest wa¿ne,
czy zakupów niezbêdnego sprzêtu dokonujemy
w roku 2009. Wiemy na przyk³ad, ¿e ostatnio by³y
bardzo du¿e powodzie. W zwi¹zku z tym stra¿ po-
winna mieæ pompy szlamowe. Uwa¿am, ¿e zakup
takiego sprzêtu powinien byæ dokonany najpóŸ-
niej do roku 2010.

Przedstawi³em wczoraj piêæ poprawek w imie-
niu Prawa i Sprawiedliwoœci. I powiem, ¿e w jed-
nej z poprawek, naprawdê bardzo logicznej, pro-
ponujemy nie rozci¹gaæ ca³ego programu na piêæ
lat, tylko skróciæ go do czterech, czyli wyd³u¿yæ na
rok 2010 wobec pierwotnego rozstrzygniêcia
ustawowego ze stycznia 2007 r. Nie widzimy
w ogóle ¿adnego powodu, ¿eby te kwoty tak moc-
no rozdrabniaæ i przeci¹gaæ ten program na dwa
kolejne lata. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e gdyby przy-
j¹æ to, co wynika z przed³o¿enia rz¹dowego, to
w 2011 r. mielibyœmy do wydania tylko 102 milio-
ny z³ w ramach tego programu, czyli w stosunku
do ca³oœci by³aby to bardzo niewielka kwota.

Pierwsza propozycja, któr¹ przedstawi³em
w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwoœci, by³a ta-
ka, aby zsumowaæ dwie kwoty przewidziane do
wydatkowania na 2010 r. i 2011 r. Pan minister
Rapacki z tej mównicy stwierdzi³, ¿e kwota 474
miliony piêæset iluœ z³otych w 2008 r. nie zosta³a
wydatkowana. Proponujemy, ¿eby do tej kwoty
dodaæ 102 miliony. Ta kwota, która zosta³a zapi-
sana, jak ju¿ powiedzia³em, czyli te 474 miliony…
No, ³¹cznie da³oby to kwotê ponad 1 miliarda z³.
W zwi¹zku z tym uzyskalibyœmy pewn¹ równo-
miernoœæ tych wydatków, je¿eli chodzi o poszcze-
gólne lata i wydatki w poszczególnych latach. Jak
powiedzia³em przed chwil¹, takie rozdrabnianie,
jakie jest w projekcie rz¹dowym, jest po prostu
nieuzasadnione.

Dalsze zmiany wynikaj¹ z tej podstawowej
myœli. W zasadniczym tekœcie ustawy wszêdzie
tam, gdzie s¹ lata 2007–2011, proponujemy wpi-
saæ, jak by³o w projekcie Prawa i Sprawiedliwoœci,
lata 2007–2010, a tak¿e odpowiednio zmieniæ po-
szczególne za³¹czniki i rozpisaæ tê kwotê, która
dziêki temu by³aby rzeczywiœcie kwot¹ równ¹
kwocie wyjœciowej. Mówi³em wtenczas jako sena-
tor sprawozdawca o kwocie 6 miliardów 300 mi-
lionów 58 tysiêcy na cztery lata ju¿ z konieczno-
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œci, bo przecie¿ z tym siê nie zgadzamy, nie mo¿e-
my siê z tym pogodziæ. Musimy niestety uznaæ
smutny fakt, ¿e na skutek oszczêdnoœci, na sku-
tek z³ego rz¹dzenia Platformy i PSL w roku 2008
program ten zosta³ zachwiany, nie zosta³ w pe³ni
zrealizowany i nie zostanie równie¿ zrealizowany
w roku 2009. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e wniosek o charakterze legislacyj-

nym na piœmie z³o¿y³ pan senator Kogut.
Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz
Komisjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
o ustosunkowanie siê do przedstawionych wnios-
ków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prokuratu-
rze oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 618,
a sprawozdania komisji w drukach nr 618A
i 618B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
pana senatora Piotra Zientarskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Piotr Zientarski:

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

Ustawodawczej projekt ustawy o prokuraturze
i zmianie innych ustaw. Chodzi o piêtnaœcie
ustaw, które s¹ powi¹zane z ustaw¹ o prokuratu-
rze chocia¿by przez instytucjê prokuratora gene-
ralnego.

Komisja co do zasady zaakceptowa³a przedsta-
wiony projekt, wnosi³a w³aœciwie g³ównie popraw-
ki o charakterze legislacyjnym i jêzykowym. Tak
wiêc one nie wymagaj¹ szerszego uzasadnienia
merytorycznego, s¹ oczywiste. Z tymi poprawka-
mi zgodzi³ siê obecny na posiedzeniu przedstawi-
ciel rz¹du, pan minister Wrona, który dzisiaj rów-
nie¿ jest tu z nami.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, celem ustawy
jest rozdzielenie urzêdu ministra sprawiedliwoœci
i urzêdu prokuratora generalnego. Jak wiemy, ta
kwestia by³a podnoszona ju¿ od dawna i wreszcie

mamy fina³ tej dyskusji w postaci ustawy przyjê-
tej przez Sejm. Ustawa ta wp³ynê³a do Senatu i za-
jêliœmy siê ni¹ niezw³ocznie.

Ten akt prawny zawiera przede wszystkim na-
stêpuj¹ce zagadnienia. G³ównie koncentruje siê
na trybie powo³ywania i odwo³ywania prokurato-
ra generalnego i jego relacji wobec Sejmu, prezy-
denta i prezesa Rady Ministrów. Wprowadza ka-
dencyjnoœæ stanowisk prokuratora generalnego,
prokuratorów apelacyjnych, okrêgowych i rejono-
wych oraz ich zastêpców. Okreœla sposoby i tryb
powo³ywania i odwo³ywania zastêpców prokura-
tora generalnego, okrêgowego, rejonowego, pro-
kuratorów prokuratury generalnej, apelacyjnej,
okrêgowej i rejonowej. Wprowadza now¹ struktu-
rê organizacyjn¹, przede wszystkim przez likwi-
dacjê Prokuratury Krajowej i utworzenie w jej
miejsce Prokuratury Generalnej. Powo³uje Krajo-
w¹ Radê Prokuratury w miejsce dotychczasowej
Rady Prokuratorów przy Prokuratorze General-
nym. Bêdzie to organ dwudziestopiêcioosobowy,
niejako wzorowany na sk³adzie Krajowej Rady
S¹downictwa, te¿ z udzia³em parlamentarzystów,
czterech pos³ów i dwóch senatorów, z tym ¿e oczy-
wiœcie nie jest to organ rangi konstytucyjnej, tak
jak Krajowa Rada S¹downictwa. To s¹ te g³ówne
zagadnienia.

Teraz powiem o istotnych szczegó³ach, które
zawiera ustawa. Przede wszystkim podkreœla siê,
¿e jest to organ ochrony prawnej. Aby wzmocniæ
niezale¿noœæ prokuratorów, ich bezstronnoœæ,
a tak¿e ujawniaæ mechanizmy decyzyjne w pro-
kuraturze, zgodnie z art. 8, zarz¹dzenia, wytyczne
i polecenia prze³o¿onego nie mog¹ dotyczyæ treœci
czynnoœci prawnej…

(G³os z sali: Procesowej.)
…procesowej. Treœci czynnoœci procesowej.
Ustawa przewiduje, ¿e do zmiany lub uchylenia

decyzji prokuratora podleg³ego jest uprawniony
tylko prokurator bezpoœrednio prze³o¿ony. I ta de-
cyzja wymaga formy pisemnej do³¹czonej do akt
sprawy. Ustawa mówi te¿, ¿e prokuratora gene-
ralnego bêdzie powo³ywa³ prezydent RP spoœród
dwóch kandydatów wskazanych przez Krajow¹
Radê S¹downictwa i Krajow¹ Radê Prokuratury.
Ustawa okreœla równie¿ wymogi odnosz¹ce siê do
tych osób: musz¹ to byæ, najogólniej rzecz bior¹c,
sêdzia lub prokurator z przynajmniej dziesiêcio-
letnim sta¿em zawodowym.

Ustawa wprowadza kadencyjnoœæ stanowiska
prokuratora generalnego, to bêdzie szeœæ lat, oraz
prokuratorów apelacyjnych, prokuratorów okrê-
gowych i rejonowych oraz ich zastêpców. Proku-
ratorzy apelacyjni – równie¿ na szeœæ lat, podob-
nie ich zastêpcy, natomiast prokuratorzy rejono-
wi – na cztery lata z mo¿liwoœci¹ reelekcji na kolej-
n¹ kadencjê. Ale to tylko prokuratorzy rejonowi.
Prokuratorzy apelacyjni i okrêgowi nie maj¹ takiej
mo¿liwoœci, aby bezpoœrednio po up³ywie kaden-
cji zostaæ ponownie powo³anymi.
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Ustawa przewiduje odwo³anie prokuratora
generalnego przed up³ywem jego kadencji przez
Sejm, ale to tylko w wyj¹tkowych przypadkach,
wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów przy obecnoœci po³owy
pos³ów. Tak ¿e to s¹ najistotniejsze kwestie, ja-
kie zawiera ta ustawa. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka,

Praworz¹dnoœci i Petycji, pana senatora Krzy-
sztofa Piesiewicza, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam z³o¿yæ sprawozdanie w imieniu Komisji

Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji o usta-
wie o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektó-
rych innych ustaw. Te niektóre inne ustawy to
piêtnaœcie ustaw towarzysz¹cych tej jednej. To
jest w druku senackim nr 618.

Ja muszê powiedzieæ, ¿e ta ustawa, która jest
bardzo wa¿na, nie wzbudzi³a specjalnych emo-
cji na posiedzeniu Komisji Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji, choæ nie dlatego, ¿e nie
dotyka bardzo wa¿nych spraw. Ona po kilkuna-
stu latach funkcjonowania prokuratury
w ustroju, jaki jest w tej chwili, wprowadza
zmiany, moim zdaniem, mo¿e nie rewolucyjne,
ale w ka¿dym razie bardzo g³êbokie. Obecny mi-
nister sprawiedliwoœci, obecny rz¹d, zdecydo-
wa³ siê na tê zmianê. Wiemy, ¿e to wszystko – te
zmiany, mówi¹c w cudzys³owie – wisia³o w po-
wietrzu w wyniku takich, a nie innych zjawisk
o charakterze polityczno-procesowym, tak to
ogólnie nazwijmy. Wiemy o tym, ¿e w la-
tach 2005–2008 przetoczy³a siê na ³amach pra-
sy prawniczej, tej bardzo specjalistycznej, i na
³amach publikacji naukowych, publicystycz-
nych bardzo o¿ywiona, silna debata dotycz¹ca
obecnego ustroju prokuratury. Zreszt¹ na mar-
ginesie powiem, bo przecie¿ w komisji praw
cz³owieka pracujê kilkanaœcie lat, ¿e tak jak
zmierza siê do autonomizacji i do niezale¿noœci
takich organów, jak s¹downictwo i prokuratu-
ra, co jest, moim zdaniem, kierunkiem dobrym,
oczywiœcie w okreœlonym zakresie, tak istnieje
wœród klasy politycznej tendencja, ¿eby na przy-
k³ad odautonomizowaæ i zmniejszaæ niezale¿-
noœæ takich œrodowisk, jak strona procesowa,
która zwie siê adwokatur¹. To bardzo ciekawe
zagadnienie z punktu widzenia socjologicznego,
politologicznego, ustrojowego pañstwa. Oczy-
wiœcie natychmiast nasuwa siê pytanie, czy
przypadkiem, z uwagi na zasadê audiatur et al-

tera pars, nie jest to zachwianie pozycji stron
procesowych. Ale to jest zupe³nie inne zaga-
dnienie, na marginesie. Mówiê o tym, bo w ko-
misji praw cz³owieka i praworz¹dnoœci pracuje-
my nad ró¿nymi zagadnieniami. Zwracam tylko
uwagê, ¿e te tendencje, które s¹ s³uszne, jeœli
chodzi o s¹downictwo i prokuraturê, nie znaj-
duj¹ odbicia, jeœli chodzi o jedn¹ ze stron proce-
sowych. Ale to jest zupe³nie inne zagadnienie.

Chcê powiedzieæ, ¿e na posiedzeniu komisji
praw cz³owieka i praworz¹dnoœci nie by³o kontro-
wersji byæ mo¿e dlatego, ¿e ta ustawa, co siê rzad-
ko zdarza – przepraszam bardzo, ¿e to mówiê – jest
dobrze napisana. To znaczy, jest napisana klaro-
wnie. Akt normatywny, który do nas wp³yn¹³, jest
wyj¹tkowy. Oczywiœcie niektórzy senatorowie
mog¹ siê z nim nie zgadzaæ, ale nie mog¹ powie-
dzieæ, ¿e jest jakby zachwaszczony, nieczytelny,
niespójny, niekoherentny. On jest bardzo jasny.

I chcê powiedzieæ tak¹ rzecz. W okresie miêdzy-
wojennym – ta sprawa jest mi bliska, bo pochodzê
z rodziny prawniczej – by³ model prokuratury…
Mówiê to po to, ¿eby przedstawiæ, gdzie jesteœmy
dzisiaj, co powsta³o dzisiaj, z czym mamy do czy-
nienia, co omawiam. W okresie miêdzywojennym
by³ model prokuratury identyczny, jak ten, który
funkcjonuje dzisiaj. Z jednym wszak¿e zasadni-
czym wyj¹tkiem – w kodeksie postêpowania kar-
nego by³a instytucja sêdziego œledczego i to, w lep-
szy lub gorszy sposób, funkcjonowa³o. Po 1989 r.
wprowadzono ten model, który dzisiaj funkcjonu-
je, przywracaj¹c jak gdyby stan z okresu miêdzy-
wojennego, ale bez tego kwantyfikatora, mówi¹c
umownie, z kodeksu postêpowania karnego.

I w trakcie debaty, która trwa³a przez wiele mie-
siêcy w wyniku takich, a nie innych zjawisk o cha-
rakterze publicystyczno-procesowym, nazwijmy
to w ten sposób, pojawia³y siê nawo³ywania,
wrêcz krzyki, ¿eby coœ zrobiæ w sprawie ustroju
prokuratury, ¿eby coœ zmieniæ. Oczywiœcie by³y
te¿ stanowiska takie, ¿eby przywróciæ instytucjê
sêdziego œledczego. Jednak te tezy o przywróce-
niu rozbija³y siê o jedn¹ zasadnicz¹ sprawê: w ko-
deksie postêpowania karnego w ci¹gu wielu lat
zasz³y bardzo powa¿ne zmiany, je¿eli chodzi
o kontrolê s¹downictwa nad postêpowaniem
przygotowawczym, œledztwami itd. itd. Czyli ten
aspekt dotycz¹cy istnienia sêdziego œledczego czy
raczej teza o koniecznoœci istnienia sêdziego œled-
czego zosta³a mocno os³abiona.

Zosta³a za to przywrócona bardzo silna pozycja
pokrzywdzonego w postêpowaniu karnym. Nota-
bene, wiem, ¿e s¹ przygotowywane nowelizacje,
które jeszcze wzmocni¹ pozycjê pokrzywdzonego
w postêpowaniu karnym. Inicjatorzy, a wiêc stro-
na rz¹dowa, chc¹c jak gdyby zakoñczyæ tê dysku-
sjê publiczn¹, dyskusjê naukow¹, dyskusjê prak-
tyków, proponuje nam dzisiaj ustawy, które oma-
wia³ ju¿ wczeœniej przewodnicz¹cy Komisji Usta-
wodawczej, pan senator Zientarski.
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Oczywiœcie mogê powiedzieæ… Wprowadza siê
instytucjê prokuratora generalnego jako organ.
I je¿eli mówimy o innym modelu, modelu wprowa-
dzonym po okresie miêdzywojennym, zawartym
w konstytucji z 1952 r., która tworzy³a prokuratu-
rê generaln¹, w konstytucji stalinowskiej, to w za-
sadzie by³o tam jak gdyby superministerstwo
zwi¹zane ze wszystkim, co dotyczy œcigania prze-
stêpstw. Oczywiœcie by³y tezy, ¿eby to siê nam Ÿle
nie kojarzy³o… I muszê powiedzieæ, ¿e w wyniku
prac w nie tylko w Ministerstwie Sprawiedliwoœci,
ale i, jak podejrzewam, w wyniku bardzo szero-
kich – wiem o tym, bo mieliœmy na posiedzeniu
komisji przedstawiciela œrodowiska prokurator-
skiego – bardzo g³êbokich, daleko id¹cych, d³ugo-
trwa³ych konsultacji powsta³o coœ, co, wydawa³o-
by siê, powstaæ nie mo¿e. Od razu na marginesie
trzeba powiedzieæ, zrobiæ przypis, ¿e w jakimœ
sensie idziemy w nieznane. Ale to nieznane zosta-
³o wymuszone jak gdyby bardzo g³êbok¹ debat¹,
pewnym sprzeciwem œrodowisk prawniczych oraz
pewnym wyzwaniem dla klasy politycznej i ¿¹da-
niami wobec niej, aby zajê³a siê tym problemem
i zmieni³a ustrój prokuratury.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci miêdzy te dwa
przeciwstawne bieguny, jakim by³y model z okre-
su miêdzywojennego z sêdzi¹ œledczym i ten mo-
del patologiczny, czysto polityczny, z prokuratur¹
generaln¹, wprowadza coœ w sposób bardzo cie-
kawy, poniewa¿ bior¹ w tym udzia³ jak gdyby trzy
podmioty, tworzy siê trójk¹t: jest prezydent Rze-
czypospolitej, jest prezes Rady Ministrów, jest
parlament, a w œrodku jest prokuratura. I na-
prawdê, to jest napisane tak, ¿e w zasadzie… Cie-
kawe, jak to bêdzie funkcjonowa³o. No, ale mamy
tutaj absolutne gwarancje, ¿e prezes Rady Mini-
strów, jako ten, który stoi in statu nascendi i kie-
ruje pañstwem, ma mo¿liwoœci oddzia³ywania,
nie bezpoœredniego, ale decyzyjnego, mo¿liwoœæ
oceniania pracy organu prokuratury – bo proku-
ratura generalna staje siê organem prokuratury –
mo¿liwoœæ oddzia³ywania na jakoœæ pracy proku-
ratury. Id¹ce za tym konsekwencje, je¿eli chodzi
o prokuratorów nadrzêdnych itd., itd., podrzê-
dnych w stosunku do prokuratora krajowego…
Uda³o siê wiêc uratowaæ coœ, o co myœmy bardzo
siê bali. Baliœmy siê, ¿e oto powstanie zupe³nie
autonomiczny organ, ¿e to siê oderwie. Nie. Prezes
Rady Ministrów jest ulokowany jako szef rz¹du,
jako ten, który odpowiada bezpoœrednio za bez-
pieczeñstwo wewnêtrzne pañstwa i bezpieczeñ-
stwo obywateli. On jest tutaj ulokowany jako ten,
któremu prokurator generalny sk³ada sprawo-
zdanie. Ale nie tylko sprawozdanie roczne. Prezes
Rady Ministrów mo¿e ¿¹daæ sprawozdania in con-
creto, to znaczy, w konkretnych sytuacjach, kiedy
dostrzega nieprawid³owoœci. Je¿eli odrzuci to
sprawozdanie, to mo¿e wyst¹piæ do parlamentu.

Do parlamentu, podkreœlam, proszê pañstwa, bo
widzê, ¿e ktoœ kiwa g³ow¹… Do parlamentu, do
Sejmu. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ wiêkszoœci¹
2/3 g³osów. Ja bym powiedzia³, ¿e jest to bardzo
mocne ulokowanie prokuratora generalnego.
Bardzo mocne, ale jednoczeœnie nie bezwzglêdne.
A gdzie jest tu ulokowany prezydent Rzeczypo-
spolitej, proszê pañstwa? Prezydent Rzeczypo-
spolitej te¿ odgrywa tu rolê, poniewa¿ mianuje
prokuratora generalnego. Wiêcej, prezydent Rze-
czypospolitej… S³ucham?

(G³os z sali: Wybiera.)
No wybiera, tak. To znaczy, mianuje w takim

sensie, ¿e najpierw musi wybraæ, ¿eby mianowaæ.
Prawda? Mianuje prokuratora generalnego, ale
nie tylko, jego zastêpców równie¿.

Prokurator generalny w tej sytuacji, jaka jest,
pe³ni swoj¹ funkcjê kadencyjnie, ma szeœæ lat na
wype³nienie swojej funkcji w sposób odpowiedzial-
ny, zgodny z przepisami prawa, i nie mo¿e byæ wy-
brany ponownie. My wiemy doskonale z doœwiad-
czenia ostatnich dwudziestu lat, ¿e w tych instytu-
cjach, gdzie jest tak zwana jednokadencyjnoœæ,
w wiêkszoœci wypadków istnieje, nazwijmy to
skrótowo, nie bêdê tego omawia³ – tak jest z S¹dem
Najwy¿szym, tak jest z Trybuna³em Konstytucyj-
nym – przepraszam, ¿e u¿yjê tego zwrotu, urwanie
siê ze smyczy. W sensie pozytywnym. I ta instytu-
cja zosta³a tutaj stworzona… Oto prokurator gene-
ralny odchodzi po szeœciu latach i mo¿e przejœæ
w stan spoczynku niezale¿nie od tego, ile ma lat,
nie musi ju¿ nic robiæ. Ale jednoczeœnie ta ustawa
ogranicza zakres innych czynnoœci, które mo¿e on
wykonywaæ, pe³ni¹c tê funkcjê. W zasadzie s¹ one
ograniczone wy³¹cznie do pracy naukowej.

A wiêc tworzymy tak¹ instytucjê, na któr¹ pre-
mier mo¿e oddzia³ywaæ, ale w sposób niebezpoœre-
dni. Jest te¿ prezydent… Moim zdaniem taki mo-
del, ¿e prezydent wybiera spoœród dwóch… A sk¹d
oni siê bior¹? S¹ typowani przez organy konstytu-
cyjne. Pierwszy nazywa siê Krajowa Rada S¹do-
wnictwa, a drugi – Krajowa Rada Prokuratorów.
Tak, Krajowa Rada Prokuratorów. Mo¿na siê spie-
raæ, czy ona nie zosta³a troszeczkê za bardzo doin-
westowana w zakresie personalnym, bo znowu bê-
dziemy musieli wysy³aæ swoich prawników z parla-
mentu, a mamy ich niestety bardzo ma³o, mo¿na
powiedzieæ, ¿e mo¿na ich policzyæ na palcach jed-
nej rêki, do Krajowej Rady Prokuratorów, ale cho-
dzi³o o to, ¿eby maksymalnie w³¹czaæ parlament
w pewne organizmy, które s¹ istotne z punktu wi-
dzenia funkcjonowania praworz¹dnego pañstwa.

To bêdzie dwadzieœcia piêæ osób. Bêd¹ tam
przedstawiciele prezydenta, Sejmu, Senatu oraz
szeroko pojêtych cia³ samorz¹dowych, choæ to nie
jest dobra nazwa, w ka¿dym razie cia³, które bêd¹
wy³aniane przez prokuratury rejonowe, przez pro-
kuratury apelacyjne, przez prokuratury okrêgo-
we. Spoœród dwóch kandydatów wy³onionych
przez jedn¹ i drug¹ radê bêdzie wybiera³ pan pre-
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zydent. Proszê pañstwa, to siê sprawdzi³o na przy-
k³ad w przypadku prezesa S¹du Najwy¿szego czy
Trybuna³u Konstytucyjnego, tego rodzaju model
kompetencji pana prezydenta w zakresie delego-
wania osób do pe³nienia tak wa¿nych funkcji
publicznych, jak¹ w tym wypadku jest funkcja
prokuratora generalnego.

Proszê pañstwa, to jest model, który jest czymœ
poœrednim miêdzy tym, nazwijmy to, bia³orusko-
-sowieckim, a pomiêdzy tym, który mamy dzisiaj.
Oczywiœcie nie ma ¿adnego porównania, ja mówiê
tylko o kwestii totalnej autonomicznoœci, bo tam
przecie¿ by³a czysta polityka. Tutaj w tworzenie
tego organu ochrony prawnej, jakim jest prokura-
tor generalny, zostaj¹ w³¹czone ró¿ne instytucje
demokratycznego pañstwa. To jest wynik prze-
prowadzonej debaty.

Wiem, ¿e w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
oraz wœród niektórych teoretyków i praktyków
prawa by³y tendencje, aby zlikwidowaæ prokura-
tury apelacyjne. W wyniku debaty œrodowisko-
wej, w wyniku debaty prokuratorskiej zosta³y
one utrzymane. Ja mogê powiedzieæ subiekty-
wnie, bo oczywiœcie nie biorê teraz udzia³u w de-
bacie, ¿e byæ mo¿e to dobrze, poniewa¿ one maj¹
bardzo wraŸnie okreœlony zakres swoich kompe-
tencji. Proszê pamiêtaæ o tym, ¿e s¹dy apelacyjne
to jest zupe³nie coœ innego ni¿ s¹dy okrêgowe.
Tam jest zupe³nie inny rytm rozpoznawania
spraw, tam jest zupe³nie inna filozofia w sensie
sposobu wykonywania zawodu sêdziego. To nie
jest dochodzenie dowodowe, tylko analiza
zwi¹zana z zakresem uchybieñ, które zosta³y po-
pe³nione. W prokuraturze apelacyjnej jest spec-
jalny wydzia³ czy specjalna komórka, która siê
tym zajmuje, jest druga komórka, komórka wizy-
tacyjna, to znaczy komórka, która mo¿e wizyto-
waæ s¹dy okrêgowe, oraz komórka zwi¹zana ze
sprawami przestêpczoœci zorganizowanej i z pro-
blematyk¹ korupcyjn¹.

Muszê powiedzieæ, ¿e widaæ, ¿e wykonano
ogromn¹ pracê, ¿eby pogodziæ ró¿ne tendencje,
ró¿ne propozycje, ró¿ne ¿¹dania. Musia³ zostaæ
zawarty pewien kompromis wynikaj¹cy równie¿
z roli, któr¹ odgrywali tu przedstawiciele spo³ecz-
noœci prokuratorskiej.

Proszê pañstwa, je¿eli chodzi o powo³ywanie
prokuratorów okrêgowych, prokuratorów apela-
cyjnych i prokuratorów rejonowych, to równie¿
wystêpuje tu aspekt kadencyjnoœci. Oczywiœcie
pan prezydent nie bierze w tym udzia³u, bo prze-
cie¿ by³oby to troszeczkê œmieszne, gdyby bra³
udzia³ w mianowaniu prokuratorów apelacyjnych
czy prokuratorów okrêgowych. Bierze w tym
udzia³ prokurator generalny i jest wprowadzony
ca³y mechanizm doboru, który nie jest doborem
arbitralnym, powtarzam, nie jest doborem arbi-
tralnym. Zatem zachowano wszystkie mechaniz-

my, aby – mówi¹c najproœciej – odpolityczniæ czy
próbowaæ odpolityczniæ, dokonaæ tego wysi³ku.

Tego wysi³ku Ministerstwo Sprawiedliwoœci
dokona³o, pisz¹c klarown¹ ustawê, co rzadko siê
zdarza. My wiemy, bo pracujemy tu ju¿ tyle lat, ¿e
bardzo czêsto przepisy trzeba czytaæ jak jak¹œ
bardzo skomplikowan¹ pracê naukow¹, ¿eby
mo¿na by³o dotrzeæ do istoty zagadnienia. To jest
dobrze napisane.

Có¿ jeszcze mogê pañstwu powiedzieæ? Ten os-
³awiony art. 8 jednak wzmacnia pozycjê prokura-
tora. Prawda? On wzmacnia pozycjê prokuratora,
poniewa¿ decyzje nadrzêdnego… Prokuratura
musi byæ byæ hierarchicznie podporz¹dkowana,
bo tak by³o od pocz¹tku œwiata, mówi¹c jêzykiem
popularnym. W ka¿dym razie znowu s¹ tu mecha-
nizmy, które umacniaj¹ prokuratora rejonowego,
prokuratora okrêgowego, prokuratora apelacyj-
nego czy prokuratora w Prokuraturze Generalnej.
Jest tu stypizowane normatywnie, ¿e wara komu-
kolwiek od czynnoœci o charakterze procesowym,
a zarz¹dzenia i decyzje mog¹ byæ uchylane tylko
przez bezpoœrednio nadrzêdnego w okreœlonym
trybie, opisanym w ustawie.

Jest tu bardzo du¿o przepisów, i bardzo dobrze,
ale one nie wkraczaj¹ w materiê, która powinna
l¹dowaæ w rozporz¹dzeniach. S¹ tu przepisy o cha-
rakterze pragmatycznym, organizacyjnym, przepi-
sy przejœciowe. Je¿eli chodzi o przepisy przejœcio-
we, to chcia³bym powiedzieæ, ¿e ju¿ na posiedzeniu
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
obawia³em siê, czy przypadkiem to, co nazywamy
vacatio legis, nie jest tu zbyt œciœniête. Ja rozu-
miem, ¿e ministerstwo chcia³o przyspieszyæ proces
zrealizowania tej ustawy, i s³usznie, ale zastana-
wiam siê, czy z praktycznego punktu widzenia to
nie jest zbyt w¹skie. W porozumieniu z senatorami
klubu bêdê sk³ada³ wniosek, poprawkê na posie-
dzeniu plenarnym o lekkie wyd³u¿enie vacatio le-
gis, przynajmniej o trzy miesi¹ce. W moim przeko-
naniu, przyda³oby siê szeœæ miesiêcy, ale bêdziemy
sk³adali o wyd³u¿enie o trzy miesi¹ce, ¿eby nie trze-
ba by³o tu toczyæ bojów i mo¿na by³o w sposób ra-
cjonalny podj¹æ decyzjê.

Proszê pañstwa, poprawki Komisji Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, których jest
szeœæ, to s¹ poprawki o charakterze absolutnie
jêzykowo-legislacyjnym, s³u¿¹ poprawnoœci le-
gislacyjnej, nie wrzucaj¹ niczego, co ma charak-
ter merytoryczny. Zreszt¹ muszê powiedzieæ, ¿e
tak siê zdarza w dobrych spisach prawa, ale nie
tylko w spisach prawa, równie¿ na przyk³ad
w dobrych tekstach eseistycznych, ¿e trudno
jest cokolwiek zmieniæ, coœ wyj¹æ, bo to jest ko-
herentne. Mnie siê wydaje, ¿e w tym przypadku
by³oby bardzo trudno wyj¹æ jak¹kolwiek ceg³ê,
poniewa¿ wspó³zale¿noœci miêdzy Krajow¹ Ra-
d¹ S¹downictwa, zgromadzeniami sêdziów
w s¹dach apelacyjnych, w s¹dach okrêgowych
i wszystkie mechanizmy dotycz¹ce nominacji s¹
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tak poustawiane, ¿e gdyby siê wyjê³o parê ce-
gie³, to mo¿na by zburzyæ tê koherentn¹ i logicz-
n¹ konstrukcjê. Na razie mo¿e tyle. Dziêkujê
pañstwu bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Widzê, ¿e zg³asza siê pan senator Andrzejewski,
pan senator Gogacz, pan senator Cichoñ. Dobrze.

Pan senator Andrzejewski.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:

Pytanie do obydwu panów, a zw³aszcza do prze-
wodnicz¹cego Komisji Ustawodawczej.

Czy prokurator generalny jest organem admi-
nistracji rz¹dowej, czy pozostaje on organem ad-
ministracji rz¹dowej, czy – tak jak chce tego zmia-
na – jest tylko organem ochrony prawnej? Czy
funkcjonuje on w ramach korpusu administracji
rz¹dowej?

Senator Piotr Zientarski:

Prokuratura jest organem ochrony prawnej,
aprokurator jestnaczelnymorganemprokuratury.

(Senator Piotr Andrzejewski: Czyli wychodzi
z orbity administracji rz¹dowej. Tak mam to rozu-
mieæ?)

Tak jest, tak to nale¿y rozumieæ.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)

Senator Krzysztof Piesiewicz:

Je¿eli mogê coœ dodaæ, Panie Senatorze, to po-
wiem, ¿e w³aœnie to stara³em siê uwypukliæ. W tej
ustawie, gdy siê j¹ czyta, to siê czuje… Oczywiœcie
musimy powiedzieæ, ¿e wchodzimy w nieznane,
bo takiego ustroju prokuratury, jaki tu siê buduje
z ogromnym wysi³kiem, na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej jeszcze nie by³o. By³y ¿¹dania, by-
³y postulaty, by³a koniecznoœæ zrobienia czegoœ
z tym, co jest tu i teraz. Pytanie pana senatora…
No to nie jest tak, ¿e pan premier, który akurat
piastuje ten urz¹d, nie ma mo¿liwoœci oddzia³y-
wania w ramach swojej odpowiedzialnoœci za bez-
pieczeñstwo obywateli. Ale to jest tryb, który zu-
pe³nie wymyka siê spoza tego, ¿e on jest funkcjo-
nariuszem s³u¿by pañstwowej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
(Senator Piotr Andrzejewski: Jasne, systemowo

jest to jasne.)
Dziêkujê, Panowie Senatorowie.
Pan Senator Gogacz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Ja mam pytanie, Panie Marsza³ku, do sprawo-

zdawcy Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji. Pan senator wspomnia³ o tym, ¿e bêdzie
proponowa³ przed³u¿enie vacatio legis tej noweli-
zacji.

Moje pytanie jest nastêpuj¹ce: czy nie nale¿a³o-
by tego punktu, który zawieszamy w tej noweliza-
cji, mianowicie punktu mówi¹cego o tym, ¿e kan-
dydata na stanowisko prokuratora generalnego
wybiera… Krajowa Rada Prokuratury akurat
w tych swoich kompetencjach jest zawieszona.
Jeœli pan proponuje wyd³u¿enie vacatio legis, to
czy nie dawa³oby to mo¿liwoœci wyboru kandyda-
ta po jednym… No tak jak jest to zapisane w tekœ-
cie ustawy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Cichoñ, proszê bardzo

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Senatorze, ja mam pytanie nawi¹zuj¹ce
do tego, co pan powiedzia³ o roli adwokatury.

Dlaczego nie przewidziano wœród osób, które
mog¹ kandydowaæ na stanowisko prokuratora
generalnego, adwokata z dziesiêcioletnim sta-
¿em, a uznano, ¿e mo¿e kandydowaæ prokurator
czy sêdzia o takowym sta¿u? Chcia³bym przy-
pomnieæ, ¿e prokuratura to nie tylko œciganie
w sprawach karnych, prokuratrura jako organ
ochrony prawnej równie¿ wystêpuje w sprawach
cywilnych, administracyjnych. A poza tym skoro
tyle siê mówi na temat niezale¿noœci prokuratury,
to czy nie by³by gwarantem takiej niezale¿noœci
prokurator generalny na przyk³ad bêd¹cy adwo-
katem? Wiadomo, ¿e adwokaci z racji pe³nionej
funkcji i pewnych predyspozycji cechuj¹ siê do-
syæ du¿¹ niezale¿noœci¹ równie¿ wobec pañstwa.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
I pan…
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Ja…)
Chwileczkê, nie udzieli³em jeszcze panu g³osu.
Pan senator Szewiñski, proszê bardzo.
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Senator Andrzej Szewiñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie do senatora sprawozdawcy

Zientarskiego.
Czy posiada pan senator wiedzê, jak wygl¹da

forma zwierzchnictwa nad s¹dem i prokuratur¹
w innych krajach Unii Europejskiej? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panowie Sprawozdawcy.

Senator Krzysztof Piesiewicz:

Adwokat mo¿e byæ prokuratorem generalnym,
je¿eli jest doktorem habilitowanym albo profeso-
rem uniwersytetu. To wynika z innych przepisów.

(Senator Piotr Zientarski: Chyba nie.)
Jak to nie? Jest specjalny przepis na koñcu.

Proszê nie sprawdzaæ, na pewno jest.
(Senator Piotr Zientarski: Jest? Wierzê.)
(Weso³oœæ na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê bardzo

o odpowiedŸ na nastêpne pytanie. By³y jeszcze in-
ne pytania, Panie Senatorze.)

A wiêc adwokat nie jest wy³¹czony, tylko musi
mieæ specjalne dystynkcje. Mo¿e to zmusi adwo-
katów do tego, ¿eby robiæ doktoraty i siê habilito-
waæ, jak maj¹ marzenie byæ prokuratorem gene-
ralnym. No w ka¿dym razie tak to wygl¹da. Ja ju¿
powiedzia³em na pocz¹tku – nie chcê w to wcho-
dziæ, bo to jest zupe³nie inny temat – ¿e czêsto
warto uwzglêdniaæ tego rodzaju rzeczy, je¿eli na-
wet maj¹ siê nie spe³niæ, ¿eby demonstrowaæ tê
równowagê, która potem uwidacznia siê codzien-
nie w s¹dach rejonowych, grodzkich, apelacyj-
nych, okrêgowych. No ta równowaga jest i te trzy
elementy – m¹dry sêdzia, œwiat³y i dwóch przeciw-
ników – to jest coœ, co trzeba pielêgnowaæ, nawet
w p³aszczyŸnie werbalnej.

Je¿eli chodzi o odpowiedŸ na pytanie o vacatio
legis, to prosi³bym pana senatora Zientarskiego
o œci¹gawkê, bo ja widzê, ¿e on jest bardziej zo-
rientowany w tej kwestii.

Senator Piotr Zientarski:

Ja zastanawia³em siê nad t¹ kwesti¹ i doszed-
³em do wniosku, ¿e ustawa jest s³usznie chwalona
przez pana senatora Piesiewicza, poniewa¿ ten
problem zosta³ w niej zauwa¿ony, ¿e pierwszego
prokuratora generalnego powo³uje Krajowa Rada
S¹downictwa. To jest jedyny przypadek. Dlacze-
go? Dlatego ¿e prokurator generalny wchodzi
w sk³ad Krajowej Rady Prokuratury, czyli jeœli nie
bêdzie prokuratora generalnego, nie bêdzie mog³a

funkcjonowaæ Krajowa Rada Prokuratury jako
organ dwudziestopiêcioosobowy, nie bêdzie kom-
pletnego sk³adu tego organu. St¹d te¿ przewidzia-
no w ustawie ten nadzwyczajny wypadek, kiedy
pierwszych dwóch kandydatów na prokuratora
generalnego przedstawia prezydentowi Krajowa
Rada S¹downictwa.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Proszê pañstwa, jeszcze jedna uwaga. Jak siê

czyta tê ustawê, to wszystko jest klarowne,
w konstruowaniu personalnym uczestniczy tyle
podmiotów, ¿e mamy pewnoœæ, i¿ tutaj arbitral-
noœæ nie mo¿e mieæ miejsca. A jak to wyjdzie? No
Amerykanie mówi¹: pasmotrim, uwidim. (Weso-
³oœæ na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
By³o jeszcze pytanie pana senatora Szewiñ-

skiego. Ja pana zauwa¿y³em, Panie Senatorze,
wpisa³em pana jeszcze raz…

Proszê bardzo, pytanie pana senatora Szewiñ-
skiego dotyczy³o tego…

(Senator Piotr Zientarski: W³aœnie Ameryka-
nów.)

…jak to wygl¹da w Unii Europejskiej.
(Senator Piotr Zientarski: W Unii Europejskiej?

Ja nie wiem.)
Tak, tak, tak.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Proszê pañstwa, najlepiej gdyby na to odpowie-

dzia³ pan minister Wrona, poniewa¿ to on nam to
t³umaczy³ na posiedzeniu komisji.

Ja tylko mogê powiedzieæ, ¿e s¹ ró¿ne teorie
na ten temat. Wiem, ¿e we Francji jest przyjêty
ten model, ale równie¿ wystêpuje tam sêdzia
œledczy. A generalna tendencja, proszê pañ-
stwa, w krajach europejskich jest taka, jak by³o
przed wojn¹. Wówczas by³ sêdzia œledczy. Ja
akurat tê instytucjê dobrze znam, bo mój ojciec
jako szczeniak karierê prawnicz¹ rozpoczyna³
w³aœnie od sêdziego œledczego w okresie miêdzy-
wojennym. A wiêc ja doskonale wiem, jak to wy-
gl¹da. Odchodzi siê od tej instytucji z bardzo
prostego powodu. Ja nie wiem, czy to jest dob-
rze, ale oberwuje siê to zjawisko. Konwencje
miêdzynarodowe w coraz szerszym zakresie na-
k³adaj¹ na poszczególne kraje obowi¹zek rozbu-
dowywania kontroli postêpowania przygoto-
wawczego przez s¹dy – jest coraz wiêcej mo¿li-
woœci zaskar¿ania do s¹dów decyzji – a tak¿e
obowi¹zek rozbudowywania pozycji pokrzyw-
dzonego. Wiem, ¿e s¹ przygotowywane projekty
nowelizacyjne, gdzie pozycja pokrzywdzonego
bêdzie wzmocniona jeszcze bardziej ni¿ obecnie,
do takiego stopnia, ¿e to pokrzywdzony bêdzie
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móg³ czêsto decydowaæ o wszczêciu postêpowa-
nia i moderowaæ to. To s¹ dwie zderzaj¹ce siê
tendencje. Wiêksza kontrola s¹dów… Przyk³a-
dowo, gdybyœmy powo³ali sêdziego œledczego, to
musia³by on byæ inny ni¿ w okresie miêdzywo-
jennym. Musia³by byæ to, za³ó¿my, jakiœ wydzia³
w s¹dzie do postêpowañ przygotowawczych,
który zajmuje siê nie tylko nadzorem bezpoœre-
dnim nad postêpowaniami przygotowawczymi.
Oczywiœcie musia³yby to byæ niektóre postêpo-
wania, te powa¿niejsze, bo te s¹dy kompletnie
by siê przewróci³y. Ale te wydzia³y rozpatrywa³y-
by te¿ za¿alenia na postanowienia prokurator-
skie, w tej chwili rozpatrywane przez s¹dy. No
tych za¿aleñ jest coraz wiêcej. Te wydzia³y mu-
sia³yby siê zajmowaæ na przyk³ad skargami po-
krzywdzonych za naruszanie ich praw proceso-
wych etc., etc. A wiêc to jak gdyby zmierza w in-
nym kierunku w tej chwili, rozbudowywania
kontroli s¹dowej pod wzglêdem przygotowaw-
czym a nie istnienia instytucji sêdziego œledcze-
go. Od tego ostatniego siê odchodzi. Sêdzia œled-
czy to jest Francja, to jest Hiszpania, równie¿
we W³oszech s¹ modele prokuratorów general-
nych. O ile pamiêtam, tak chyba jest.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Cimoszewicz, proszê uprzejmie,

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Do pana senatora Piesiewicza. Pan w jednym

zdaniu dotkn¹³ kwestii sk³adu Krajowej Rady Pro-
kuratorów. Mnie interesuje uzasadnienie udzia³u
przedstawicieli parlamentu w tym gremium. Ja-
kie cele maj¹ byæ osi¹gniête przez w³¹czenie par-
lamentarzystów do sk³adu tej rady, cele, które nie
mog³yby byæ osi¹gniête innymi metodami, uzys-
kiwania informacji, na przyk³ad uzyskiwania od-
powiedzi na zapytania itd., itd. Czy to nie niesie
w sobie jakiegoœ ryzyka podejmowania prób poli-
tycznego wp³ywu na funkcjonowanie tego gre-
mium?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
(SenatorKrzysztofPiesiewicz: PanieSenatorze…)
Moment, jeszcze pan senator Górecki.

Senator Ryszard Górecki:
Chcia³bym zapytaæ, Panie Marsza³ku, panów

senatorów, jaki bêdzie obowi¹zywa³ system powo-
³ywania prokuratorów rejonowych i okrêgowych?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Cichoñ, proszê uprzejmie.

Senator Zbigniew Cichoñ:
W nawi¹zaniu do odpowiedzi pana senatora

Piesiewicza…
(Senator Krzysztof Piesiewicz: O Jezus, Maria!)
…chcia³bym powiedzieæ, ¿e nie jest prawd¹, ¿e

adwokaci mog¹ kandydowaæ na stanowisko pro-
kuratora generalnego…

(Senator Krzysztof Piesiewicz: Ja to znajdê.)
To wynika z treœci art. 10a ust. 3, w którym s¹

wyraŸnie pominiêci. Zreszt¹ w czasie dyskusji
w komisji na pytanie w tej sprawie pan minister
Wrona udzieli³ takiej odpowiedzi, podaj¹c odpo-
wiednie uzasadnienie. To, jeœli chodzi o fakty. I to
jest pierwsza sprawa.

I druga sprawa. Dlaczego nie przewidziano in-
stytucji sk³adania sprawozdania przez prokura-
tora generalnego Sejmowi i Senatowi, tak jak to
jest w przypadku wiêkszoœci instytucji, które
sk³adaj¹ takie sprawozdania? Bo przecie¿ i prezes
S¹du Najwy¿szego, i rzecznik praw obywatel-
skich, i ca³a masa innych instytucji sk³adaj¹ takie
sprawozdania. Jest to o tyle wa¿ne, ¿e Sejm – nie
wiadomo zreszt¹, dlaczego pominiêto tutaj Senat
– jest w³adny na wniosek premiera odwo³aæ pro-
kuratora generalnego. W zwi¹zku z tym jest pyta-
nie, dlaczego nie przewidziano sk³adania sprawo-
zdania parlamentowi przez prokuratora general-
nego. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, trzech pytaj¹cych – trzy odpo-

wiedzi. Proszê.
(G³os z sali: Dziœ pytanie, dziœ odpowiedŸ.)

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Kwestia Krajowej Rady Prokuratorów. Panie

Senatorze, mnie siê wydaje… Prawnicy mówi¹
o tym: z ostro¿noœci procesowej. Chodzi o to, ¿eby
w³¹czyæ w to jak najwiêcej osób, poniewa¿ w przy-
padku Krajowej Rady Prokuratorów to nie tylko
jest typowanie kandydatów, ale jest tu równie¿
enumeratywnie wyliczonych wiele innych zadañ.
Chciano to poszerzyæ… Ja akurat upolitycznienia
chyba bym siê nie ba³, poniewa¿ oni bêd¹ w zdecy-
dowanej mniejszoœci w tej krajowej radzie. Myœlê,
¿e to robiono na wzór Krajowej Rady S¹downi-
ctwa. Ale rzeczywiœcie by³y takie g³osy na posie-
dzeniu komisji. Senator Zientarski podnosi³ to, ¿e
mo¿e staniemy siê niewydolni, bo jednak posie-
dzenia tych krajowych rad odbywaj¹ siê przynaj-
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mniej raz w miesi¹cu i trwaj¹ po dwa dni. Ale to
jest zupe³nie inne zagadnienie. Wydaje mi siê, ¿e
robiono to w dobrej wierze i ja tego niebezpieczeñ-
stwa upolitycznienia w wyniku delegowania par-
lamentarzystów nie widzê, bo to mog¹ byæ ludzie
z ró¿nych opcji. Ja nie widzê tu zagro¿eñ. Ja tylko
widzê niebezpieczeñstwo niewydolnoœci. To jest
jedno zagadnienie.

Drugie zagadnienie to jest problem… Przepra-
szam, ktoœ zada³ mi pytanie, to ostatnie…

(Senator Zbigniew Cichoñ: Kwestia sk³adania
sprawozdania przed parlamentem i kwestia ad-
wokatów jako kandydatów do…)

Tak, tak, to bardzo wa¿ny problem. Ja jestem
absolutnie zwolennikiem rozwi¹zania, które jest
w tej chwili w ustawie. I nie bêdê siê dalej nad tym
rozwodzi³, bo nie chcia³bym dotkn¹æ prokuratury.
Uwa¿am, ¿e nie za du¿o… Sk³ada sprawozdanie
osobie, która odpowiada za bezpieczeñstwo pañ-
stwa. Premier nie mo¿e odwo³aæ prokuratora gene-
ralnego, mo¿e wnosiæ o to do parlamentu, ale
wniosek ten musi uzyskaæ 2/3 g³osów i musz¹ byæ
konkretne zarzuty, gdy odrzuca sprawozdanie.
Uwa¿am, ¿e lokowanie prokuratora generalnego
na tej samej pozycji, na której s¹ prezes S¹d Naj-
wy¿szego i prezes Trybuna³u Konstytucyjnego, to
jest… Tu jest stworzonych naprawdê mnóstwo
mechanizmów, ¿eby zachowaæ t¹ równowagê. Pa-
miêtajcie panowie, którzy mnie pytacie. ¿e akurat
wasze œrodowisko by³o w ogóle przeciwne jakiej-
kolwiek autonomizacji. Ja nie mówiê o wszystkich,
ale takie g³osy do mnie dochodzi³y. Tu jest zbudo-
wany model równowagi. I tak mi siê wydaje, ¿e pre-
mier mo¿e wyst¹piæ… Tam s¹ 2/3. Przecie¿ to oz-
nacza, ¿e to jest bardzo silna pozycja, w tej chwili
2/3 s¹ konieczne do zmiany konstytucji. Tak wiêc
mnie siê wydaje, ¿e to jest dosyæ rozs¹dnie, inteli-
gentnie zbudowane, ¿e ten mechanizm jest dobrze
zbudowany. Mo¿emy dyskutowaæ o ca³ym modelu,
ale jednak ktoœ posiedzia³ i popracowa³, ¿eby
w tym trójk¹cie prezydent – parlament – premier…
Bo przecie¿ zawsze jest takie pytanie, kim jest pro-
kurator, który przychodzi na salê s¹dow¹. Repre-
zentuje on de facto wobec spo³eczeñstwa w³adzê in
statu nascendi, która ma utrzymaæ porz¹dek na
ulicach, tak ¿eby nie okradali, ¿eby nie rabowali,
nie oszukiwali itd., itd. I premier musi mieæ jakiœ
mechanizm, a ten mechanizm jest tylko jeden:
sprawozdanie. Mo¿e byæ bie¿¹ce… Bo gdy dzieje
siê coœ bardzo z³ego, jest kompromitacja, to prze-
cie¿ zawsze bêdzie tak, ¿e to premier bêdzie winien,
¿e to rz¹d bêdzie winien. Tak wiêc premier mo¿e
¿¹daæ sprawozdania, ale nie mo¿e z tym sprawo-
zdaniem nic zrobiæ, oprócz tego, ¿e gdy uzna, ¿e to
jest sprawozdanie skandaliczne, to ewentualnie
wyst¹pi do parlamentu. Jednak parlament te¿ bê-
dzie odpowiada³ za takie, a nie inne decyzje podjête
wobec prokuratora generalnego.

I teraz mo¿emy zapytaæ: za du¿o czy za ma³o?
(Senator Grzegorz Banaœ: A pan premier powie:

Co ja mogê? Nic nie mogê.)
Nie, nie, proszê pañstwa, wtedy odpowiada

parlament.
W ka¿dym razie przez trzy lata przetacza³a siê

dyskusja. ¯¹dano od nas… Moim zdaniem zacho-
wano jak¹œ równowagê. Nie mo¿na rz¹du kom-
pletnie z tego wy³¹czyæ, a dano ju¿ minimum mi-
nimorum.

By³o jeszcze pytanie dotycz¹ce…

Senator Zbigniew Cichoñ:
Pytanie dotycz¹ce adwokata jako tego, który

móg³by pretendowaæ do tego stanowiska. Bo wy-
daje mi siê, ¿e pan senator ma inny tekst ni¿ ja,
gdy¿ z tego tekstu, który ja mam przed oczyma…

(Senator Krzysztof Piesiewicz: Ja zaraz siê wy-
t³umaczê z tego.)

Ust. 3 w art. 10a wyraŸnie pomija adwokata…
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Ja siê wyt³uma-

czê.)
…i pan minister Wrona t³umaczy³ dlaczego.

Moim zdaniem to by³o nieprzekonuj¹ce, ale bê-
dziemy dyskutowaæ na ten temat.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Senatorze, ja to dzisiaj rano czyta³em

i byæ mo¿e mi siê pomyli³o z prokuratorami okrê-
gowymi i apelacyjnymi, bo w ich przypadku po-
siadanie tytu³ów doktora habilitowanego i profe-
sora powoduje, ¿e nie potrzeba ¿adnych innych…
Mo¿liwe, ¿e tak jest.

(Senator Grzegorz Banaœ: A kaza³ pan nie
sprawdzaæ.)

Co ja mogê powiedzieæ? ¯a³ujê tego, to jest
b³¹d.

(G³os z sali: Poprawkê trzeba zg³osiæ.)
Ale jak to siê mówi w jêzyku m³odzie¿owym, ta-

kie s¹… Inaczej, w jêzyku piarowskim mówi siê, ¿e
taki jest target, to znaczy takie jest zapotrzebowa-
nie, ¿eby…

(Weso³oœæ na sali)
Panie Mecenasie, Panie Senatorze, ja jestem

spokojny: dalej klasztora ni¿ przeora, adwokatu-
ra przetrwa, bo jest potrzebna, i bêdzie jeszcze
kiedyœ bardzo silna. Spokojnie, spokojnie…

(Senator Piotr Andrzejewski: Bez prokuratury
nie przetrwa.)

…nie takiehistorieprze¿yliœmy.Dziêkujêbardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, a pytanie pana senatora Gó-

reckiego te¿ ju¿ by³o odpowiednio potraktowane?
(Senator Piotr Zientarski: Nominacje prokura-

torów.)
Jeszcze nie, no w³aœnie.
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Senator Krzysztof Piesiewicz:

A, tak. Nominacje prokuratorów apelacyjnych
i okrêgowych s¹ umieszczone w tym samym mo-
delu, to znaczy w przypadku prokuratorów apela-
cyjnych musz¹ byæ opinie krajowej rady, zgroma-
dzenia prokuratorów, w przypadku okrêgowych –
zgromadzenia prokuratorów apelacyjnych. Mia-
nuje ich prokurator generalny, zasiêgaj¹c opinii.
W przypadku opinii negatywnej nie mo¿e miano-
waæ, musi drugi raz to wykonywaæ itd., itd. Czyli
bior¹c pod uwagê urz¹d, jakim jest prokuratura,
w którym jest hierarchiczne podporz¹dkowanie,
mo¿na dyskutowaæ, czy mechanizmy powo³ywa-
nia prokuratorów apelacyjnych i okrêgowych nie
s¹ za bardzo, ¿e tak powiem, obstawione po to, ¿e-
by by³o dobrze. Nad tym mo¿na dyskutowaæ, ale
nie nad tym, ¿e te nominacje s¹ zbudowane w taki
sposób, ¿e w sposób arbitralny mog¹ byæ dokony-
wane. Tylko takie jest pytanie. Ja uwa¿am, ¿e ten
balans zosta³ zachowany. Jak to siê bêdzie spraw-
dza³o, wyjdzie w praniu. Dlatego te przed³u¿one
vacatio legis jest potrzebne.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Gogacz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Ja tylko chcia³bym, Panie Senatorze Sprawo-

zdawco Piesiewicz, zapytaæ o ten rozdŸwiêk po-
miêdzy uprawnieniem do odwo³ania prokuratora
generalnego przez pana premiera na podstawie
corocznego sprawozdania, to znaczy odwo³aniem
po wys³uchaniu sprawozdania przez pana pre-
miera a odwo³aniem przez Sejm.

Moje pytanie jest takie: jak pan sobie wyobra¿a
t¹ debatê sejmow¹ nad odwo³aniem prokuratora
generalnego, który wed³ug oceny, jak rozumiem,
jednoosobowej, pana premiera nie spe³nia tych
oczekiwañ, jakie ma wobec niego rz¹d? Bo byæ
mo¿e to bêdzie takie quasi-sprawozdanie. Czy
wtedy w rolê sprawozdawcy, czyli prokuratora ge-
neralnego, wcieli siê premier i on bêdzie takiego
sprawozdania dokonywa³, czy to bêdzie g³osowa-
nie bez wczeœniejszej dyskusji? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
To jest tak… Proszê zwróciæ uwagê, ¿e tutaj s¹

tak naprawdê dwa tryby. Jeden tryb to jest coro-
czne sprawozdanie, a drugi tryb to jest za¿¹danie
przez prezesa Rady Ministrów sprawozdania in
concreto, moim zdaniem, wobec zaistnienia ja-

kichœ zjawisk, które niepokoj¹ premiera, jeœli
chodzi o kwestie ³adu i porz¹dku. I teraz tak, wy-
daje mi siê, ¿e nieprzyjêcie tego za¿¹danego wy-
jaœnienia i odrzucenie go przez premiera, to jest
niezgodzenie siê z przedstawionym sprawozda-
niem, oznacza ¿¹danie od parlamentu, ¿eby zaj¹³
siê tym i powiedzia³: nie, ten cz³owiek powinien
byæ odwo³any. No, ale oczywiœcie to jest obwaro-
wane wymogiem wiêkszoœci 2/3 g³osów, a wiêc to
nie jest takie proste.

(Senator Grzegorz Banaœ: Ale sk¹d parlament
ma to wiedzieæ, jak nie ma sprawozdania?)

Nie, parlament je otrzyma. No przecie¿ to nie
jest tak… To jest konkretny powód…

(Senator Grzegorz Banaœ: Jak to otrzyma? Nie
ma ¿adnego sprawozdania.)

W momencie, kiedy premier odrzuca to spra-
wozdanie, to parlament bêdzie je rozpatrywa³ i de-
cydowa³, czy jest prawid³owe, czy nie.

(Senator Grzegorz Banaœ: Ale na jakiej podsta-
wie?)

To jest po prostu przesuniêcie…
(SenatorStanis³awZaj¹c:Wniosekoodwo³anie.)
(Senator Piotr Zientarski: Ale jest pytanie…)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Prosi³bym

o uporz¹dkowane zadawanie pytañ, bo inaczej
ba³agan siê wkrada.)

Ja to tak rozumiem i ta ustawa jest tak napisa-
na. Panie i Panowie Senatorowie, nie twórzmy fik-
cji. Je¿eli minister sprawiedliwoœci odrzuca spra-
wozdanie, które by³o in statu nascendi, bo coœ siê
dzia³o… WeŸmy na przyk³ad casus Olewników.
Coœ siê dzieje, wiêc minister ¿¹da wyjaœnienia,
¿¹da sprawozdania, a jeœli uwa¿a, ¿e sprawozda-
nie jest nieprawid³owe, i nie mo¿e nic z tym zrobiæ
w zwi¹zku z tym, ¿e jest taka a nie inna ustawa, to
wobec tego wystêpuje do parlamentu z wnios-
kiem, ¿eby parlament o tym zadecydowa³.

(G³os z sali: Gdzie to jest napisane?)
No, jak to? To jest tu napisane.
(G³os z sali: Jest.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Cimoszewicz. Proszê bardzo o py-

tanie

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Dziêkujê.
Ja powrócê do swojej kwestii, chocia¿ pewnie

warto by³oby wczeœniej wyjaœniæ tamten w¹tek.
Od³ó¿my na bok kwestiê, czy udzia³ parlamenta-
rzystów w pracach Krajowej Rady Prokuratorów
wprowadza jakiœ element polityczny do ryzyka,
czy nie. To rozstrzygnie przysz³oœæ.

A ja, Panie Senatorze, zapytam, pos³uguj¹c siê
u¿ytym przez pana okreœleniem, jaki jest ów tar-
get, czyli jaki jest cel. Musimy wyjœæ z za³o¿enia,
¿e zachowujemy siê racjonalnie, czyli je¿eli przy-
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jmujemy jakieœ rozwi¹zanie, to ma ono swoje
uzasadnienie. W moim odczuciu stwierdzenie, ¿e
chodzi o rozwi¹zanie symetryczne do tego, które
wystêpuje w Krajowej Radzie S¹downictwa, to
jest bardzo s³abe uzasadnienie, bo w ogóle nie
ma tu merytorycznej treœci, jest tylko analogia,
naœladownictwo. A wiêc proszê jednak spróbo-
waæ przekonaæ – pewnie nie tylko mnie – nas
wszystkich, ¿e to jest racjonalnie uzasadnione.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I jeszcze senator Banaœ zada pytanie, a potem

prosi³bym o odpowiedŸ.
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Szanowni Panowie Sprawozdawcy, te zapisy,

które mówi¹ o dyskutowanych przez nas kwe-
stiach, czyli o odwo³ywaniu prokuratora general-
nego, brzmi¹ dok³adnie tak: Prezes Rady Mini-
strów… To jest art. 100…

(Senator Zbigniew Cichoñ: Nie, art. 10e.)
Tak, art. 10e, ust. 5…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Czy bêd¹

elementy pytajne w pana wypowiedzi?)
Tak, oczywiœcie.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To dobrze.)
„Prezes Rady Ministrów przyjmuje albo odrzuca

sprawozdanie, o którym mowa, maj¹c na wzglê-
dzie realizacjê zadañ przez Prokuratora General-
nego w zakresie strze¿enia praworz¹dnoœci oraz
czuwania nad œciganiem przestêpstw”. Okej, jas-
ne. I nastêpny ustêp: „W przypadku odrzucenia
sprawozdania Prokuratora Generalnego, Prezes
Rady Ministrów mo¿e wyst¹piæ do Sejmu z wnios-
kiem o odwo³anie Prokuratora Generalnego przed
up³ywem kadencji. Sejm odwo³uje Prokuratora
Generalnego uchwa³¹ podjêt¹ wiêkszoœci¹ dwóch
trzecich g³osów…” itd. Gdzie tu jest napisane na
przyk³ad to, ¿e premier musi uzasadniæ przyjêcie
lub odrzucenie sprawozdania? W jakim zakresie
ma to uzasadniæ? Dlaczego musi to uzasadniaæ?

(Rozmowy na sali)
Tu jest napisane tylko i wy³¹cznie, ¿e premier

zwraca siê z wnioskiem o odwo³anie. Dlatego te¿
wracam do tego – moim zdaniem – uzasadnionego
pytania, czy Sejm i Senat powinny otrzymywaæ
sprawozdania. Wtedy mia³yby pe³n¹ wiedzê,
a maj¹c pe³niê wiedzy, mog³yby w sposób w³aœci-
wy zareagowaæ. Uprzejmie dziêkujê. Proszê o od-
powiedŸ na to pytanie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê bardzo o odpowiedŸ na

oba pytania.

Senator Krzysztof Piesiewicz:

Ja mogê odpowiedzieæ tylko tyle, ¿e z ca³ym
szacunkiem… Proszê dobrze przyj¹æ moj¹ uwa-
gê. Ja naprawdê uwa¿am, ¿e my jesteœmy lu-
dŸmi w miarê zorientowanymi, z pewnym ilora-
zem inteligencji i mimo wszystko my nie bêdzie-
my g³osowali, to nie bêdzie Sejm milcz¹cy, nie-
my, tylko to…

(Senator Grzegorz Banaœ: Ile¿ to razy udowa-
dnialiœcie, ¿e tak jest.)

(SenatorStanis³awGogacz:No,PanieSenatorze!)
Proszê pañstwa, no naprawdê…
Ja uwa¿am, ¿e ten zapis jest prawid³owy, logi-

czny i konsekwentny, i spe³niaj¹cy moje, ¿e siê
tak wyra¿ê…

(G³os z sali: Oczekiwania.)
…oczekiwania, tak, oczekiwania.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: I jeszcze od-

powiedŸ na pytanie pana senatora Cimoszewi-
cza.)

No có¿ ja mogê powiedzieæ, Panie Senatorze.
Proszê zwróciæ uwagê, ¿e jak siê przeczyta ca³¹ tê
ustawê, to widaæ, a ja to wiem, ¿e twórcy tej usta-
wy przeprowadzili bardzo d³ugie, trudne, ¿mudne
rozmowy ze œrodowiskiem prawniczym, a szcze-
gólnie prokuratorskim, to jest po pierwsze. Po
drugie, musieli zachowaæ jakiœ balans pomiêdzy
ró¿nymi oœrodkami w³adzy wykonawczej, usta-
wodawczej, s¹downiczej itd., itd. Po trzecie, mu-
sieli postêpowaæ w sposób ostro¿ny, poniewa¿,
jak powiedzia³em, by³y silne naciski ze strony me-
diów, publicystów, naukowców, œrodowisk pra-
wniczych w wyniku takiego, a nie innego zacho-
wania klasy politycznej w okreœlonym czasie
i miejscu. I ka¿da z tych instytucji jest zbudowana
w sposób ostro¿ny. Mnie siê wydaje, ¿e pan ma ra-
cjê, ¿e ona jest przeinwestowana. Wiêcej, zga-
dzam siê z pana tez¹, ja broñ Bo¿e bym nie porów-
nywa³ Krajowej Rady S¹downictwa do Krajowej
Rady Prokuratorów, i to nie tylko dlatego, ¿e uwa-
¿amy s¹downictwo za coœ wiêkszego, a prokura-
turê za coœ mniejszego, tylko po prostu to jest inne
ulokowanie w systemie ustroju pañstwa itd., itd.

(G³os z sali: Adwokatura.)
Tutaj pan senator podpowiada: adwokatura.

Tak, tak. No, ale niestety, jesteœmy na takim eta-
pie rozwoju demokracji, mentalnoœci itd., ¿e jesz-
cze… Ja jestem adwokatem od lat, ju¿ nie bêdê
mówi³ od ilu, w ka¿dym razie bardzo d³ugo, bo
bardzo wczeœnie zacz¹³em pracê, mo¿na powie-
dzieæ, prawie jako ch³opiec, i wiem, ¿e nierówne
traktowanie tych œrodowisk to jest pomy³ka, ale
to minie.

(Senator Grzegorz Banaœ: Wszystko mija z cza-
sem.)

I jeszcze pytanie senatora Cimoszewicza. Ja siê
z tym zgadzam, ale nie potrafiê tego wyt³umaczyæ.
Mnie siê wydaje, ¿e to wynika z pewnej próby
stworzenia takiej instytucji, która dawa³aby jak
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najwiêkszej liczbie œrodowisk poczucie, ¿e jest to
cia³o niezale¿ne, spluralizowane. Tu nie chodzi
oczywiœcie tylko o delegowanie kandydatów, tu
jest jeszcze ogromna iloœæ zadañ. Ja mogê je wy-
mieniæ, ale nie ma sensu. Wydaje mi siê, ¿e to wy-
nika³o z pewnego kompromisu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Cichoñ. Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Mam pytanie dotycz¹ce zasadnoœci zlikwido-
wania dotychczasowej instytucji ¿¹dania proku-
ratora wy³¹czenia go z udzia³u w postêpowaniu,
je¿eli nie zgadza siê on z treœci¹ polecenia proku-
ratora nadrzêdnego.

Czym siê kierowano, likwiduj¹c tê instytucjê,
która jest tak zwan¹ klauzul¹ sumienia? Dotych-
czas, je¿eli prokurator siê nie zgadza³ z polece-
niem swojego bezpoœredniego prze³o¿onego, mia³
prawo ¿¹daæ po prostu wy³¹czenia. W tej chwili to
jest w ogóle zlikwidowane. Oczywiœcie argumen-
towano to tym, ¿e prokurator nie mo¿e dostawaæ
poleceñ co do czynnoœci prawnych. Ale proszê
zwa¿yæ na to, ¿e w dalszym ci¹gu prokurator bez-
poœrednio prze³o¿ony jest uprawniony do zmiany
lub uchylenia decyzji prokuratora podleg³ego.
I ten¿e prokurator podleg³y musi siê podpisaæ pod
tym, co prokurator prze³o¿ony mu napisa³, czyli
jest to typowy przypadek ³amania sumienia, co
w³aœciwie ju¿ jest zupe³nie przebrzmia³ym roz-
wi¹zaniem w demokratycznych pañstwach. Sze-
reg ró¿nych pragmatyk, na przyk³ad ustawa o za-
wodzie lekarza, przewiduje mo¿liwoœæ odmówie-
nia podjêcia okreœlonych dzia³añ z racji sumienia.
Dlaczego tej mo¿liwoœci nie pozostawia siê proku-
ratorom?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Klima. Proszê bardzo o pytanie.

Senator Maciej Klima:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam nastêpuj¹ce pytanie do pana sprawo-

zdawcy.
Jakie podmioty mog¹ odwo³aæ, ewentualnie

z³o¿yæ wniosek o odwo³anie prokuratora general-
nego? Czy to jest inicjatywa tylko premiera?

(Senator Krzysztof Piesiewicz: Tak.)
Czyparlament jestpozbawionytakiejmo¿liwoœci?

Senator Krzysztof Piesiewicz:

Od razu odpowiadam. Tylko pana premiera.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Piotrowicz jeszcze.
Panie Senatorze, proszê skoñczyæ rozmowê…
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Mo¿e ja odpo-

wiem na pytanie pana senatora Cichonia.)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ja bym pro-

ponowa³, ¿eby odpowiadaæ po trzech pytaniach…)
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Jestem.)
Proszê.

Senator Krzysztof Piesiewicz:

Panie Senatorze, na pierwsz¹ czêœæ pytania
sam pan sobie odpowiedzia³. A na drug¹ czêœæ py-
tania mogê odpowiedzieæ tylko tyle, ¿e pan oczy-
wiœcie zastosowa³ tutaj zabieg, nazwijmy to deli-
katnie, retoryczny, poniewa¿ jest wyraŸny zapis
mówi¹cy o tym, ¿e prokurator nadrzêdny nie mo-
¿e zmieniæ ¿adnej decyzji o charakterze proceso-
wym prokuratora podleg³ego.

Senator Zbigniew Cichoñ:

A art. 8a ust. 1 w obecnym brzmieniu mówi wy-
raŸnie, ¿e bezpoœrednio prze³o¿ony prokurator
uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji
prokuratora podleg³ego. Zmiana lub uchylenie
decyzji wymaga formy pisemnej i jest to w³¹czane
do akt sprawy.

Senator Krzysztof Piesiewicz:

No, ju¿ nie wiem… Ju¿ mnie ko³uj¹… (Weso³oœæ
na sali) Ja naprawdê… W ka¿dym razie to jest…

(Senator Piotr Zientarski: Ale nie mo¿e nakazy-
waæ mu treœci…)

Przecie¿ jest wyraŸnie napisane…
(Senator Zbigniew Cichoñ: O ile mamy te same

teksty, Panie Senatorze…)
Przecie¿ wyraŸnie jest napisane… Zaraz, to by³

artyku³… Zarz¹dzenia, wytyczne i polecenia nie
mog¹ dotyczyæ czynnoœci procesowej.

(G³os z sali: Treœci…)
(Senator Zbigniew Cichoñ: Nie. Art. 8a ust. 1.)
To znaczy treœci czynnoœci procesowej.
(Senator Zbigniew Cichoñ: No, tak jest.)
I to jest przecie¿ istota zagadnienia.
(Senator Zbigniew Cichoñ: No dobrze, ale czym

innym jest to, ¿e nie mog¹ dotyczyæ, a czym in-
nym, ¿e prokurator prze³o¿ony zmienia lub uchy-
la decyzjê prokuratora podleg³ego.)

Ale to s¹ decyzje organizacyjne czy jakieœ inne.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze Cichoñ, ja mam nastêpuj¹c¹
uwagê: wszystkie pytania powinny teraz dotyczyæ
sprawozdania komisji, ale ju¿ pewne tego rodzaju
szczegó³y prawne… No, macie ró¿ne interpreta-
cje… Myœlê, ¿e to trochê ju¿ wykracza poza przed-
miot naszego posiedzenia.

(Senator Zbigniew Cichoñ: Dobrze, to ja siê póŸ-
niej wypowiem na ten temat, ju¿ nie bêdê pytaæ.
Dziêkujê.)

To teraz senator Piotrowicz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panowie Sprawozdawcy, ja chcia³bym zapytaæ

o nastêpuj¹c¹ kwestiê. Otó¿ adwokat mo¿e zostaæ
powo³any na stanowisko prokuratora…

(Senator Krzysztof Piesiewicz: Okrêgowego.)
Ale, jak siê orientujê, ustawa nie wspomina nic

o karencji w takiej sytuacji. Tymczasem, co chcê
podkreœliæ, je¿eli prokurator lub sêdzia chce siê
ubiegaæ o wykonywanie zawodu adwokata, to nie-
zbêdna jest karencja, czyli przerwa w wykonywa-
niu zawodu. Jest to oczywiste, bo gdyby adwokat
móg³ tak z poniedzia³ku na wtorek staæ siê proku-
ratorem, to istnia³oby niebezpieczeñstwo, ¿e tak
delikatnie powiem, kontynuacji pewnych zobo-
wi¹zañ, a wiêc by³aby to doœæ niezrêczna sytuacja.

Czy te kwestie by³y rozwa¿ane przez Komisjê
Ustawodawcz¹? Bo przez komisjê praw cz³owieka
– nie. Czy zastanawiano siê u was nad tym, nad
potrzeb¹ karencji?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Jeszcze senator Jurcewicz ma pytanie. Proszê
bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pytanie do obu panów sprawozdawców.
Czy w pracach komisji – mówiê o obydwu – po-

jawi³ siê w¹tek mo¿liwoœci uzyskania przez parla-
ment informacji od prokuratora generalnego? Ja-
kie to by³yby przypadki? Chodzi mi o informacje,
nie mówiê o sprawozdaniu, bo to ewidentnie wy-
nika z ustawy. Czy ten element by³ poruszany?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze czy raczej Panowie Senatoro-
wie, proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Nie by³o to poruszane.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
W pytaniu pana senatora Piotrowicza jest jak-

by widoczny brak ufnoœci w cz³owieka, ale…
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: To nie mo¿e byæ

adwokat i prokurator w tym samym…)
…ale oczywiœcie trzeba dmuchaæ na zimne.

Wiem, ¿e obecnie obowi¹zuje przepis mówi¹cy, ¿e
jest piêcioletnia karencja w wypadku objêcia…
W okreœlonym okrêgu, prawda? I tu pojawia siê
pytanie do pana ministra Wrony, czy to przypad-
kiem nie zosta³o ju¿ rozwi¹zane w innych przepi-
sach, które w tej chwili obowi¹zuj¹. Ja tego nie
wiem. Pytanie jest jednak s³uszne. Wiem, ¿e
w okresie miêdzywojennym w ogóle takich proble-
mów nie by³o, ale to by³y inne czasy, inne wycho-
wanie i inni ludzie, inne by³y te¿ tendencje itd.
W ka¿dym razie pytanie jest s³uszne. Tak, nale¿a-
³oby siê przed opisanymi sytuacjami zabezpie-
czyæ, ale nie wiem, czy w tej w³aœnie ustawie.

Potem by³o pytanie dotycz¹ce...
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Informacji i te-

go, czy parlament…)
Ja mogê siê odwo³aæ tutaj tylko do tych przepi-

sów konstytucji, które nakazuj¹ wspó³pracê miê-
dzy organami pañstwa.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê panom senatorom.
Pula pytañ zosta³a wyczerpana.
Omawiany projekt ustawy zosta³ wniesiony

przez rz¹d oraz pos³ów.
Witam pana ministra Andrzeja Czumê, mini-

stra sprawiedliwoœci, i pana ministra Wronê. Któ-
ry z panów ministrów chcia³by zabraæ g³os? Wi-
dzê, ¿e podchodzi pan minister Czuma.

Zapraszam, Panie Ministrze. Proszê bardzo.

Minister Sprawiedliwoœci
Andrzej Czuma:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie i Pa-

nowie!
Nie chcia³bym zabieraæ du¿o czasu Wysokiej Iz-

bie, wszelako, odnosz¹c siê do pytañ stawianych
przez panów senatorów, chcê powiedzieæ, ¿e pro-
kuratura nigdy nie by³a organem administracji
pañstwowej. Z kolei prokurator generalny, który
jednoczeœnie jest ministrem sprawiedliwoœci, jest
organem administracji pañstwowej. Ale w³aœnie
chcemy tê dwoistoœæ zlikwidowaæ.

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze – zwracam siê
do senatora Krzysztofa Piesiewicza – za dobr¹ oce-
nê naszej pracy, zreszt¹ nie tylko pracy Minister-
stwa Sprawiedliwoœci, ale równie¿ pracy pos³ów,
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Wysokiej Izby, bowiem to, co jest przedmiotem
obecnej debaty pañstwa, jest wynikiem po³¹czenia
projektu poselskiego i projektu rz¹dowego.

Nie chcia³bym siê odnosiæ do przytaczanych
porównañ z prawem dwudziestolecia miêdzywo-
jennego, choæ by³oby to interesuj¹ce. Przypomi-
nam tylko, ¿e system w tamtym czasie nie by³ ta-
kim system jak obecny. Prokuratorzy dzia³ali wte-
dy przy s¹dach, stanowili niejako czêœæ s¹du.

Zupe³nie nie chcê odnosiæ siê do porównañ
z tak zwanym prawem, które by³o w PRL – mówiê
„tak zwanym”, bowiem by³ to tylko sztafa¿ zewnê-
trzny, u¿ywany jako zas³ona dymna do stosowa-
nia dyktatury napêdzanej ob³êdn¹ ideologi¹.
W szczególnoœci przypomnê tu manifest PKWN,
który by³ zbiorem bardzo piêknych obietnic, ale
nie mia³ ¿adnego znaczenia praktycznego.

Nie chcê siê te¿ teraz wypowiadaæ na temat in-
stytucji sêdziego œledczego. Chocia¿ z radoœci¹
podejmê tak¹ debatê, ale najpierw chcielibyœmy –
mówiê o Ministerstwie Sprawiedliwoœci – siê przy-
gotowaæ, zanim cokolwiek byœmy zaproponowali
w tej sprawie.

Chcia³bym za to odnieœæ siê do troski – ponie-
wa¿ mam ogromny szacunek do tej troski pos³ów
i senatorów z Prawa i Sprawiedliwoœci – o to, aby
prokuratura w wyniku tej ustawy nie sta³a siê ko-
lejn¹ zamkniêt¹, klaustrofobiczn¹ korporacj¹
ca³kiem niezale¿n¹ od w³adzy, w tym te¿ wyko-
nawczej, która przecie¿ powo³ana zosta³a w wyni-
ku wyborów powszechnych i jako taka w³adza ma
dbaæ o sprawne dzia³anie prokuratury jako orga-
nu ochrony prawnej.

Uprawnienia kontrolne w³adzy wykonawczej
i ustawodawczej wobec prokuratury po wprowa-
dzeniu tej reformy ustrojowej s¹ tu widoczne
i chcê je starannie przytoczyæ, tak aby rozwiaæ
obawy Wysokiej Izby senackiej.

Oto prezydent powo³uje prokuratora general-
nego, odwo³uje prokuratora generalnego w przy-
padkach okreœlonych w art. 10d ust. 2 ustawy –
macie pañstwo tê ustawê przed sob¹ – to znaczy,
w przypadku zrzeczenia siê funkcji, skazania pra-
womocnym wyrokiem s¹du, niezdolnoœci ze
wzglêdu na stan zdrowia.

Jakie uprawnienia ma prezes Rady Ministrów?
Po pierwsze, ma prawo udzia³u w powo³ywaniu
prokuratora generalnego, w procedurze kontra-
sygnaty. Chcê przypomnieæ równie¿ panom sena-
torom z Prawa i Sprawiedliwoœci, ¿e na etapie po-
cz¹tkowym, wstêpnego kszta³tu ustawy, by³em za
tym, aby prokuratora generalnego powo³ywa³
prezes Rady Ministrów, ale ust¹piliœmy, kieruj¹c
siê w³aœnie argumentacj¹ Prawa i Sprawiedliwo-
œci, jak równie¿ lewicy, bowiem uwa¿amy, ¿e tutaj
nale¿y byæ bardzo ostro¿nym i nale¿y szanowaæ
uprawnienia pana prezydenta. Po drugie, prezes
Rady Ministrów ma prawo wystêpowania z wnios-

kiem do prezydenta Polski o odwo³anie prokura-
tora generalnego ze wzglêdu na stan zdrowia – to
art. 10d ust. 3. Po trzecie, prezes Rady Ministrów
przyjmuje roczne sprawozdanie prokuratora ge-
neralnego. Po czwarte, prezes Rady Ministrów ma
mo¿liwoœæ ¿¹dania dodatkowych informacji na
temat zwi¹zany ze strze¿eniem praworz¹dnoœci
lub œciganiem przestêpstw. Po pi¹te, ma mo¿li-
woœæ ¿¹dania odwo³ania prokuratora generalne-
go przez Sejm, w drodze uchwa³y podejmowanej
wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów, o czym tu s³yszeliœmy.

Minister sprawiedliwoœci równie¿ ma pewne
uprawnienia: przede wszystkim wystêpowania
z wnioskiem o poci¹gniêcie prokuratora general-
nego do odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej, opi-
niowania rocznego sprawozdania, tworzenia je-
dnostek organizacyjnych prokuratury – to zu-
pe³nie niebagatelne uprawnienie, mówi o tym
art. 17 ust. 13 – a tak¿e ustalania regulaminu we-
wnêtrznego urzêdowania jednostek prokuratury.
Ponadto minister sprawiedliwoœci jest cz³onkiem
Krajowej Rady Prokuratury.

Na pytanie pana senatora Cimoszewicza – nie
ma pana senatora, ale mo¿e nas s³ucha – jaki
jest cel tego, aby parlament powo³ywa³ pewn¹
czêœæ cz³onków Krajowej Rady Prokuratury, od-
powiadam: chodzi tu o danie w³adzy ustawo-
dawczej mo¿liwoœci uwa¿nego, starannego
i umocowanego ustawowo przygl¹dania siê pra-
cy prokuratury. Wreszcie Sejm ma uprawnienie
do odwo³ywania prokuratora generalnego wiêk-
szoœci¹ 2/3 g³osów, jak pamiêtamy, w przypad-
ku odrzucenia sprawozdania i sprzeniewierze-
nia siê œlubowaniu.

To chcia³em powiedzieæ, korzystaj¹c z zapro-
szenia pana marsza³ka do zabrania g³osu. Gdyby
by³y jakiekolwiek pytania, to razem z doktorem
Wron¹ bêdziemy pañstwu na nie starannie odpo-
wiadaæ. Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Bardzo dziêkujê, Panie Ministrze. Proszê o po-

zostanie na mównicy, bo zapewne bêd¹ pytania.
Czy s¹ pytania do pana ministra? Nie ma…
(Minister Sprawiedliwoœci Andrzej Czuma: Bar-

dzo dziêkujê.)
A nie, przepraszam. Pan senator Banaœ jednak

zd¹¿y³ podnieœæ rêkê.
(Senator Piotr Zientarski: Po czasie, po czasie.)
Pan senator Banaœ podniós³ rêkê.
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Uprzejmie dziêkujê.
Ja tylko jedno pytanie chcia³bym zadaæ panu

ministrowi, takiej oto treœci. Powoli dochodzê do
przekonania, ¿e ustawa skrajnie upolitycznia
urz¹d prokuratora generalnego. I prosi³bym pana
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ministra, ¿eby zechcia³ rozwiaæ tê narastaj¹c¹ we
mnie obawê. Dlaczego? Dlatego ¿e w³aœnie ten
bezpiecznik, dla mnie coraz bardziej w cudzys³o-
wie, wiêkszoœci 2/3 w Sejmie doprowadzi dok³a-
dnie do tego, ¿e poprzez ten sposób odwo³ywania
stanowisko prokuratora generalnego bêdzie pod-
lega³o targom politycznym wewn¹trz Sejmu, bo
wiêkszoœci 2/3 ³atwo znaleŸæ siê nie da. Tu cho-
cia¿by przyk³ad funkcjonowania Sejmu tej ka-
dencji przy próbach odrzucenia weta pana prezy-
denta. Jeœli chce siê tak¹ wiêkszoœæ skonstruo-
waæ, trzeba zabiegów politycznych, trzeba targów
politycznych.

W zwi¹zku z tym wydaje mi siê, ¿e ten tryb od-
wo³ania prowadzi do naprawdê silnego upolitycz-
nienia stanowiska prokuratora generalnego. Pro-
si³bym pana ministra, ¿eby zechcia³ powiedzieæ
dwa, trzy s³owa i rozwia³ moje obawy.

Minister Sprawiedliwoœci
Andrzej Czuma:
S¹dzê, ¿e pan senator, postawiwszy ten pro-

blem i wyraziwszy pesymistyczne przypuszczenia
o upolitycznieniu prokuratora generalnego, sam
sobie odpowiedzia³, mówi¹c, ¿e bardzo trudno
znaleŸæ te 2/3 g³osów. Tak wiêc s¹dzê, ¿e nie mu-
szê odpowiadaæ. Oczywiœcie trudno znaleŸæ i po to
w³aœnie tak to by³o budowane, ¿eby by³o trudno
znaleŸæ, ¿eby nie upolityczniaæ tego stanowiska.
Ca³a budowa Prokuratury Generalnej oraz trybu
powo³ania prokuratora generalnego, co widaæ
w tekœcie, jest taka, ca³a konstrukcja jest taka –
choæ nigdy nie unikniemy pewnego upolitycznie-
nia, tego siê nigdy nie uniknie – jakiej dotychczas
nie by³o. Nie by³o takich pomys³ów, aby tak dalece
odpolityczniæ dzia³anie Prokuratury Generalnej
i prokuratury w ogóle.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Gogacz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Ministrze, ja mam nastêpuj¹ce pytanie.

Uprawnienia prokuratora generalnego bêd¹
ogromne, mo¿na powiedzieæ, ale wœród warun-
ków sine qua non, które powinien spe³niaæ kan-
dydat na prokuratora generalnego – prokuratora,
który bêdzie prze³o¿onym prokuratorów – nie ma
wymogu tego, ¿eby sprawowa³ wczeœniej funkcjê
prze³o¿onego, ¿eby kierowa³ jak¹kolwiek grup¹
prokuratorów. Czy wed³ug pana… My jako sena-
torowie te¿ mamy mandat senatora, ale nie za-
wsze mandat senatora jest równoznaczny z tym,
¿e mamy predyspozycje do tego, ¿eby na przyk³ad
kierowaæ grup¹. To s¹ specjalne predyspozycje.

I czy wed³ug pana wœród warunków, jakie s¹
konieczne do tego, ¿eby osoba zosta³a wybrana na
prokuratora generalnego, nie powinien byæ waru-
nek w³aœnie posiadania doœwiadczenia w kiero-
waniu któr¹œ z prokuratur, czy to apelacyjn¹, czy
inn¹? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I odpowiedŸ.

Minister Sprawiedliwoœci
Andrzej Czuma:
Nie bardzo zrozumia³em, o jakiej grupie pan

myœli, któr¹ mia³by prowadziæ prokurator gene-
ralny. Konstrukcja prokuratury jest, w myœl tej
ustawy, taka: prokurator generalny, Prokuratura
Generalna – zreszt¹ podkreœlam, ¿e tutaj mog¹
byæ równie¿ adwokaci, bo adwokat nie mo¿e byæ
prokuratorem, ale mo¿e byæ prokuratorem w Pro-
kuraturze Generalnej – prokuratura apelacyjna
bardzo jasno skonstruowana i odchudzona nieco
w porównaniu do dzisiejszej, prokuratura okrêgo-
wa i rejonowa. I to jest prostsza konstrukcja.

Nie zrozumia³em, o jakiej to grupie pan myœli,
zdolnoœciami prowadzenia której mia³by siê wy-
kazywaæ prokurator generalny.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Krótkie pytanie: czy prokuratorem general-

nym, wed³ug pana, nie powinna zostaæ osoba,
która posiada doœwiadczenie w kierowaniu jak¹œ
prokuratur¹ podleg³¹ prokuratorowi generalne-
mu, to znaczy osoba, która ma doœwiadczenie
w zarz¹dzaniu jakimœ szczeblem prokuratury?

Minister Sprawiedliwoœci
Andrzej Czuma:
Ja s¹dzê, Panie Senatorze, ¿e wymaganie, aby

kandydat na prokuratora generalnego mia³ wielo-
letni sta¿ pracy, oznacza, ¿e zapewne bêdzie to
ktoœ, kto kierowa³ jak¹œ prokuratur¹, czy to rejo-
now¹, czy to okrêgow¹, czy to apelacyjn¹. Myœlê,
¿e nie ma potrzeby poszerzania katalogu cech,
które musi posiadaæ prokurator generalny. Takie
jest nasze za³o¿enie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Jurcewicz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja wrócê do kwestii, któr¹ po-

ruszy³em. Pan senator Piesiewicz udzieli³ odpo-
wiedzi, i¿ na mocy konstytucji organy pañstwa
musz¹ wspó³pracowaæ. Ja jednak chcê zg³êbiæ
wiedzê i zadaæ pytanie.
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Kiedy parlament ma podstawy prawne do wy-
st¹pienia, nie mówiê, ¿e o sprawozdanie, tylko o in-
formacjê? Ta ustawa tej mo¿liwoœci nie reguluje.
Mówi jasno o sprawozdaniu. Dziêkujê bardzo.

Minister Sprawiedliwoœci
Andrzej Czuma:
Przepraszam. Chodzi o to, na jakiej podstawie

Sejm ma…
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Przepraszam,

i Senat te¿, Panie Ministrze. Ja mówi³em o oby-
dwu izbach.)

Senat te¿. Parlament, tak.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Mo¿e wyst¹piæ

o informacjê do prokuratora generalnego. Upra-
wnienie w kwestii sprawozdania ma prezes Rady
Ministrów. A moje pytanie jest takie: w jakich
przypadkach parlament mo¿e wyst¹piæ o infor-
macjê do prokuratora generalnego?)

(G³os z sali: Nie ma w ogóle.)
(G³os z sali: Nie ma.)
Nie ma takiego uprawnienia. Prezes Rady Mi-

nistrów regularnie kontroluje prace prokuratora
generalnego, a w przypadku przyjmowania rocz-
nego sprawozdania mo¿e z³o¿yæ wniosek w tej
sprawie, ale nie tylko w tym przypadku, równie¿
w przypadku stwierdzenia niew³aœciwej pracy
prokuratora. Wtedy zwraca siê do parlamentu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
(Minister Sprawiedliwoœci Andrzej Czuma: Bar-

dzo dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê…
Panie Senatorze, ju¿ za póŸno…
(G³os z sali: Zg³asza³ siê wczeœniej.)
Tak?
(G³os z sali: Tak, tak.)
Panie Ministrze, przepraszam bardzo.
W takim razie senator Paszkowski, kolejne py-

tanie.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam jedno pytanie, a w za-

sadzie dwa.
Na pocz¹tku swojego urzêdowania doœæ scep-

tycznie podchodzi³ pan do kwestii wydzielenia ze
struktury Ministerstwa Sprawiedliwoœci funkcji
prokuratora generalnego. Co zmieni³o pana sta-
nowisko w tym zakresie? Czy argumenty doty-
cz¹ce stanu prokuratury, czy inne okolicznoœci?
To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, wi¹¿¹ce siê z tym. Mianowicie, czy-
taj¹c tê ustawê, dochodzi siê do tego, ¿e doœæ niejasna

jest rola ministra sprawiedliwoœci w tym ca³ym proce-
sie i powo³ywania, i nadzorowania pracy prokuratora
generalnego, a co za tym idzie i prokuratury. Móg³by
pan sprecyzowaæ, jaka wed³ug ustawy jest rola mini-
stra sprawiedliwoœci, jakie jest jego umiejscowienie?
I jakie pan, jako osoba ju¿ piastuj¹ca ten urz¹d, widzi
mo¿liwoœci ustawowe i faktyczne wspó³pracy z proku-
ratorem generalnym w zakresie wykonywania podsta-
wowych zadañ zwi¹zanych z zapewnieniem bezpie-
czeñstwa i porz¹dku publicznego? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Minister Sprawiedliwoœci
Andrzej Czuma:
OdpowiedŸ na pierwsze pytanie jest taka: pog³ê-

biwszy swoj¹ wiedzê z zakresu nauki o dzia³aniu
prokuratury i uzyskawszy gruntowniejsze infor-
macje o dzia³aniu prokuratury, doszed³em do
wniosku, ¿e oddzielenie stanowiska prokuratora
generalnego od ministra sprawiedliwoœci przyspie-
szy na pewno wolny i trudny proces odpolitycznia-
nia prokuratury. Rzeczywiœcie troszkê zmieni³em
zdanie, ale, jak ju¿ kiedyœ napisa³ Micha³ Ba³ucki,
tylko krowa pas¹ca siê na ³¹ce nigdy nie zmienia
zdania. Ja czasem zmieniam zdanie. Ale, jak pan
zauwa¿y³, Panie Senatorze, zmierzam w kierunku
przyspieszenia odpolitycznienia prokuratury.

Co do roli ministra sprawiedliwoœci to – ¿eby
by³o œciœle i ¿eby protokolarnie to dobrze wypad³o,
bowiem debaty Wysokiej Izby s¹ protoko³owane –
udzielam panu odpowiedzi w punktach. Po pier-
wsze, minister sprawiedliwoœci wnosi o poci¹g-
niêcie prokuratora generalnego do odpowiedzial-
noœci dyscyplinarnej, art. 10c ust. 4. Po wtóre,
minister sprawiedliwoœci opiniuje roczne sprawo-
zdanie, art. 10e ust. 2. Po trzecie, minister spra-
wiedliwoœci tworzy jednostki organizacyjne pro-
kuratury, art. 17 ust. 13. Po czwarte, minister
sprawiedliwoœci ustala regulamin wewnêtrznego
urzêdowania prokuratury – oczywiœcie, jak pan
senator wie, to jest materia pozaustawowa. I po
pi¹te, minister sprawiedliwoœci jest cz³onkiem
Krajowej Rady Prokuratury. Zatem taka jest
w projekcie ustawy rola ministra sprawiedliwoœci
w dzia³aniu prokuratury.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Piotrowicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Chcia³bym zapytaæ pana ministra, jakie upra-

wnienia, po wy³¹czeniu z resortu prokuratora ge-
neralnego, po rozdzieleniu tych funkcji i jedno-
czeœnie wobec niezawis³oœci s¹dów powsze-
chnych, pozostan¹ ministrowi sprawiedliwoœci
w odniesieniu do s¹downictwa.
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Minister Sprawiedliwoœci
Andrzej Czuma:

To pytanie oczywiœcie wykracza poza debatê,
wiêc pan marsza³ek móg³by mnie wych³ostaæ,
gdybym…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ja nie bêdê
ch³osta³, ale proszê o bardzo krótk¹ odpowiedŸ.)

Dobrze.
Otó¿ jest niezale¿noœæ s¹downictwa i niezawis-

³oœæ sêdziów. S³owo „niezawis³oœæ” odnosi siê do
osoby sêdziego. Jeœli chodzi o ministra sprawied-
liwoœci, to zgodnie z wyrokiem Trybuna³u Konsty-
tucyjnego ze stycznia bie¿¹cego roku ma on spra-
wowaæ nadzór administracyjny li tylko. Trybuna³
Konstytucyjny zaj¹³ siê tym problemem, ponie-
wa¿ inne organy chcia³y sprawowaæ ten nadzór –
myœlê o Krajowej Radzie S¹downictwa, ewentual-
nie o S¹dzie Najwy¿szym. Trybuna³ Konstytucyj-
ny powiedzia³ wyraŸnie: to minister ma sprawo-
waæ nadzór administracyjny.

Elementów sprawowania nadzoru admini-
stracyjnego zdecydowanie nie chcia³bym przed-
stawiaæ w tej chwili, dlatego ¿e by³by to bardzo
szeroki wywód, ale przygotowujemy ju¿ zmianê
ustawy o ustroju s¹dów powszechnych i tam bê-
dziemy siê starali zarysowaæ instytucjê sprawo-
wania nadzoru administracyjnego nad s¹downi-
ctwem.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Wojciechowski.
Panowie Senatorowie, zg³aszajcie siê trochê

wczeœniej, bo potem w ostatniej chwili…
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze! G³ównym celem prokuratury jest jednak
walka z przestêpczoœci¹ – chyba to jest podstawa.
Czy ona jest polityczna, czy nie jest polityczna, to
jest zupe³nie drugorzêdna sprawa.

Ja chcia³bym spytaæ, jakie bêd¹ efekty na polu
walki z przestêpczoœci¹, bo chyba jest to robione
w tym celu, ¿eby tê walkê poprawiæ. To znaczy, na
ile pan minister spodziewa siê przez to zmniejszyæ
przestêpczoœæ w Polsce? Dziêkujê.

Minister Sprawiedliwoœci
Andrzej Czuma:
Absolutnie tak. Uwa¿am bowiem, ¿e budowa-

nie niezale¿noœci dzia³ania prokuratora, o czym
mówi art. 8 – ju¿ by³a o tym dyskusja, wiêc nie
chcia³bym jej powtarzaæ… Mianowicie prokura-
tor prowadz¹cy sprawê, bêd¹cy, jak siê mówi po-
tocznie, gospodarzem sprawy, ma mieæ wolnoœæ

w podejmowaniu decyzji. Budowanie niezale¿no-
œci myœlenia prokuratora skieruje go do walki
z przestêpczoœci¹. Ja miêdzy innymi na tym bu-
dujê. Ale oczywiœcie, jakie bêd¹ efekty statystycz-
nie, nie jestem w stanie panu powiedzieæ. Jestem
g³êboko przekonany, ¿e taki ustrój prokuratury
poprawi walkê z przestêpczoœci¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
(Minister Sprawiedliwoœci Andrzej Czuma: Bar-

dzo dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Pan senator Stanis³aw Zaj¹c jako pierwszy dys-

kutant.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panowie Ministrowie! Panie Ministrze Sprawiedli-
woœci, Prokuratorze Generalny!

Ogromnie sobie ceniê profesjonalizm sprawo-
zdawców obu komisji, zw³aszcza ten zwrot pana
senatora Piesiewicza, ¿e adwokatura doczeka lep-
szych czasów, ale niestety, przykro mi, nie mogê
podzieliæ entuzjazmu, który zawarty by³ w wy-
st¹pieniach, zw³aszcza pana senatora Piesiewi-
cza, w odniesieniu do ustawy, któr¹ w tej chwili
oceniamy. Nie mogê podzieliæ tego entuzjazmu,
mimo ¿e do tej pory obowi¹zuj¹ca ustawa o pro-
kuraturze pochodzi z 1985 r., by³a nowelizowana
ponad czterdzieœci razy i rzeczywiœcie wymaga
zmian.

Te moje w¹tpliwoœci co do proponowanych roz-
strzygniêæ wysuwam z uwagi na to, ¿e mo¿na pod-
nieœæ bardzo istotne zarzuty dotycz¹ce tego, ¿e
obecnie przychodzi nam debatowaæ nad zmian¹
ustawy o prokuraturze, gdzie zmiany maj¹ cha-
rakter ustrojowy. Wobec ca³kowicie bezzasadne-
go pominiêcia prokuratury w zapisach konstytu-
cji z 1997 r. szczególnego znaczenia nabiera treœæ
ustawy o prokuraturze, podstawowego aktu pra-
wnego, na którym opiera siê funkcjonowanie tego
organu. Absolutnie nie mo¿na jednak zgodziæ siê
z rz¹dowym uzasadnieniem projektu ustawy,
z którego wynika, ¿e skoro konstytucja nie okreœ-
la ustrojowego modelu prokuratury, to daje to
ustawodawcy pe³n¹ swobodê w wyborze konkret-
nego modelu usytuowania prokuratury w struk-
turach pañstwa.

Oddzielenie urzêdu prokuratora generalnego
od urzêdu ministra sprawiedliwoœci powoduje,
¿e w rzeczywistoœci ustanawia siê nowy naczelny
organ pañstwa. Art. 1 ust. 2 mówi: „Prokurator
generalny jest naczelnym organem prokuratu-
ry”. Jednoczeœnie decyduje siê o ustrojowym
okreœleniu zadañ prokuratury – w art. 1 ust. 3
mówi siê: „Prokuratura jest organem ochrony
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prawnej”, co z punktu widzenia doktrynalnego
nie jest wcale takie jednoznaczne. Rozdzia³ IX
konstytucji enumeratywnie wymienia organy
kontroli pañstwowej i ochrony prawa: Najwy¿sza
Izba Kontroli, rzecznik praw obywatelskich, Kra-
jowa Rada Radiofonii i Telewizji – nie ma wœród
nich prokuratury.

Warto przypomnieæ, ¿e nierozstrzygniêty pro-
blem dotycz¹cy usytuowania prokuratury poœród
naczelnych organów pañstwa sta³ siê g³ówn¹
przyczyn¹ jej pominiêcia w zapisach konstytucji
z 1997 r. Mo¿na mieæ zasadnicze w¹tpliwoœci, czy
te podstawowe ustrojowe za³o¿enia dotycz¹ce
prokuratury, które jednoznacznie formu³uje no-
wela ustawy o prokuraturze, mog¹ byæ przedmio-
tem regulacji ustawowej, gdy¿ wszystko wskazuje
na to, ¿e w ten sposób dochodzi do naruszenia
konstytucji.

Konstytucja w art. 146 ust. 4 pkt 7 okreœla,
¿e konstytucyjnym organem odpowiedzialnym
za bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny jest
rz¹d, a jednym z ministrów odpowiedzialnych
za realizacjê tych zadañ jest z pewnoœci¹ mini-
ster sprawiedliwoœci. Ustanowienie odrêbnego
naczelnego organu, jakim jest prokurator ge-
neralny, niew¹tpliwie podwa¿a te konstytucyj-
ne zapisy.

Urz¹d samodzielnego prokuratora generalne-
go, zwanego wówczas generalnym prokurato-
rem, utworzono w powojennej Polsce w 1950 r.,
formuj¹c prokuraturê na wzór obowi¹zuj¹cy
w Rosji Sowieckiej. Zniszczono wówczas trady-
cyjnie funkcjonuj¹ce w Polsce struktury œciœle
wi¹¿¹ce prokuraturê z odpowiednimi instancja-
mi s¹dowymi. Radykalna reforma, a w zasadzie
likwidacja prokuratury funkcjonuj¹cej na pod-
stawie za³o¿eñ ustanowionych w latach piêædzie-
si¹tych XX wieku, by³a jednym z podstawowych
postulatów demokratycznej opozycji. Dokonana
w 1990 r. unifikacja urzêdów ministra sprawied-
liwoœci i prokuratora generalnego, na wzór licz-
nych pañstw o demokratycznych tradycjach, uz-
nawana by³a za ogromny sukces ustrojowych
przemian i podstawowy symptom demokratyza-
cji pañstwa.

Obecnie, moim zdaniem, bez racjonalnych ku
temu powodów powraca siê do tych wzorców g³ó-
wnie dla zrealizowania obietnic wyborczych.
W zakresie uregulowañ szczegó³owych ustawa,
o której mówimy i któr¹ oceniamy, wzbudza wiele
istotnych i powa¿nych zastrze¿eñ. Chcê skupiæ
siê na tych najpowa¿niejszych.

Jednego z kandydatów na stanowisko proku-
ratora generalnego ma zg³aszaæ miêdzy innymi
Krajowa Rada S¹downictwa. Jest to organ kon-
stytucyjny, stra¿nik i gwarant niezale¿noœci
s¹dów oraz niezawis³oœci sêdziów, z jasno okreœ-
lonymi w ustawie zasadniczej kompetencjami.

Nie ma wœród nich uprawnieñ powi¹zanych, na-
wet luŸno, z wp³ywem na obsadê jakichkolwiek
stanowisk w prokuraturze. Nie do zaakceptowa-
nia s¹ pogl¹dy prezentowane miêdzy innymi pod-
czas debaty sejmowej, ¿e mo¿na zakres tych pre-
rogatyw Krajowej Rady S¹downictwa swobodnie
rozszerzyæ. Nie mo¿na zwiêkszaæ tych uprawnieñ
w sprawie powo³ania prokuratora generalnego,
z uwagi na to, ¿e doszlibyœmy do absurdalnych
rozstrzygniêæ, ¿e takie uprawnienia mo¿na by
przydzieliæ jakiemukolwiek innemu organowi
funkcjonuj¹cemu w rozumieniu zapisów konsty-
tucyjnych.

W zakresie ustawowo chronionej niezale¿noœci
prokuratorów dokonano niekorzystnej zmiany
w art. 8. Ten temat bardzo szeroko omawialiœmy
w pytaniach, które by³y kierowane do sprawo-
zdawców komisji, miêdzy innymi przez pana se-
natora Cichonia. Prokurator bezpoœrednio prze-
³o¿ony bêdzie uprawniony do zmiany lub uchyle-
nia decyzji prokuratora podleg³ego. Jednoczeœnie
zmieniono w art. 8 o prokuraturze czêœæ ust. 3
i uchylono ust. 4 i 5.

Dotychczasowe przepisy, jak podkreœla³ miê-
dzy innymi profesor Waltoœ, zapewnia³y prokura-
torowi prawo do obrony w³asnego zdania i, co wiê-
cej, do samodzielnoœci zachowania w niektórych
sytuacjach. Prokurator niezgadzaj¹cy siê z pole-
ceniem móg³ ¿¹daæ jego zmiany lub wy³¹czenia
z udzia³u w sprawie – przed kilkunastoma minu-
tami bardzo szeroko mówiliœmy na ten temat.
Mia³ on mo¿liwoœæ rzetelnego przedstawiania na
piœmie swojego stanowiska prze³o¿onemu oraz
mo¿liwoœæ obrony tego stanowiska. Nie zawsze
bowiem jest tak, ¿e to prze³o¿ony ma racjê. Po-
przednie rozwi¹zania prawne by³y wiêc zdecydo-
wanie lepsze i w miarê skutecznie ³¹czy³y zasadê
hierarchicznego podporz¹dkowania prokurato-
rów z gwarancjami ich niezale¿noœci. Nale¿y pa-
miêtaæ o za³o¿eniu, ¿e powinno siê zmierzaæ wy-
raŸnie do wzmocnienia granic niezale¿noœci pro-
kuratorów w ramach wykonywanych przez nich
zadañ. Wed³ug zaleceñ Rady Europy z 6 paŸdzier-
nika 2000 r. nie nale¿y wymagaæ od wszystkich
funkcjonariuszy s³u¿by prokuratorskiej wykony-
wania instrukcji, które ich zdaniem s¹ bezprawne
lub nie s¹ zgodne z ich sumieniem, gdy¿ jest to
niedopuszczalne w œwietle praw cz³owieka, a tak-
¿e mo¿e byæ niebezpieczne wzglêdem wolnoœci
obywatelskich.

Chcê powiedzieæ, ¿e prokurator generalny
w œwietle tych zapisów powo³ywany jest przez pre-
zydenta RP. Jego odwo³anie mo¿e byæ zaœ doko-
nane w tak zwanym trybie szczególnym tak¿e
przez inny organ, g³ównie na skutek inicjatywy
prezesa Rady Ministrów, który w tym zakresie
mo¿e kierowaæ siê bardzo nieostrymi przes³anka-
mi, takimi jak na przyk³ad odrzucenie z³o¿onego
przez prokuratora generalnego sprawozdania.
Wystêpuje tu wobec tego brak odpowiedniej sy-
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metrii miêdzy procedurami powo³ania i odwo³a-
nia prokuratora generalnego. Rodzi to zasadn¹
obawê o zgodnoœæ takich kontrowersyjnych roz-
wi¹zañ z konstytucj¹. Skoro to prezydent ma po-
wo³ywaæ prokuratora generalnego, to równie¿ on
powinien mieæ uprawnienia do jego odwo³ania.
I to nie w sytuacji takiej, kiedy oczywiœcie zacho-
dz¹ bezwzglêdne przyczyny do odwo³ania, ale
i kiedy s¹ przyczyny merytoryczne, przyczyny
ocenne. Wówczas mówimy tu o takiej sytuacji, ¿e
przecie¿ to Sejm, parlament bêdzie decydowa³, i to
du¿¹ wiêkszoœci¹ g³osów potrzebnych do okreœlo-
nego rozstrzygniêcia. W porz¹dku, ale pojawia siê
taki element, jak ocena tego wniosku pana pre-
miera bêdzie udokumentowana. S³yszeliœmy: no
przecie¿ bêdziecie mieæ sprawozdanie, bêdziecie
mogli w nie patrzeæ. Nic podobnego nie wynika
z przepisów ustawy, a wiêc tu podchodzimy bar-
dzo ostro¿nie do tych wszystkich mo¿liwoœci, któ-
re sprawiaj¹, ¿e nastêpuje zasadnicza rozbie¿-
noœæ co do kwestii odwo³ania prokuratora gene-
ralnego.

Propozycja utworzenia odrêbnego urzêdu pro-
kuratora generalnego w tej ustawie, moim zda-
niem, jedynie iluzorycznie podkreœla jego nieza-
le¿noœæ. Prokurator nie ma pozycji ministra,
a wiêc kwestie dotycz¹ce chocia¿by uzyskania
œrodków bud¿etowych bêd¹ powodowaæ jego za-
le¿noœæ od instytucji, które maj¹ wp³yw na ich
przydzia³.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, dziesiêæ minut ju¿ up³ynê³o. Proszê zmie-
rzaæ do konkluzji.)

Rozumiem, rozumiem, ju¿ zbli¿am siê do koñca.
Tych zastrze¿eñ, dotycz¹cych chocia¿by powo-

³ywania prokuratorów w Prokuraturze General-
nej, jest wiele. Mo¿na powiedzieæ na koniec tylko
tyle, ¿e uwagi, które ja tylko zasygnalizowa³em,
a które moi koledzy na pewno szeroko rozwin¹,
sprawiaj¹, ¿e trudno jest nam poprzeæ ustawê
w takim kszta³cie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Piotrowicz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie i Panowie Senatorowie, Panie Ministrze!
To dobrze, ¿e dyskutujemy dziœ o prokuratu-

rze, o jej kszta³cie i kompetencjach. To doœæ wa¿-
ny podmiot w œciganiu przestêpczoœci, i ogólnie
w zapewnieniu bezpieczeñstwa i porz¹dku w pañ-
stwie. Szkoda tylko, ¿e tak istotne zmiany doko-
nuj¹ siê w drodze czterdziestej czwartej ju¿ nowe-

lizacji i ¿e nie doczekaliœmy siê kompleksowego
projektu nowej ustawy o prokuraturze. To jest
pierwsza, zasadnicza kwestia.

Kwestia druga. Musimy sobie postawiæ pyta-
nie, czego my tak naprawdê chcemy. Z jednej
strony chcemy skutecznych organów œcigania,
w tym prokuratury. A z drugiej strony ci¹¿¹ na
tym, czêsto s³usznie uwarunkowane historycz-
nie, obawy przed nadu¿yciami ze strony tego
urzêdu i innych organów œcigania. Ci¹¿¹ równie¿
doœwiadczenia wielu parlamentarzystów, których
w minionym okresie dotknê³y restrykcje ze strony
organów œcigania, dodajmy: restrykcje niezasa-
dne, niesprawiedliwe. I bojê siê, ¿e dziœ te elemen-
ty decyduj¹ o tym, i¿ z jednej strony chcielibyœmy,
aby ten urz¹d sprawnie funkcjonowa³, a z drugiej
obawiamy siê, ¿eby nie daæ mu zbyt wielu kompe-
tencji. Chcia³bym podkreœliæ, ¿e na przestrzeni
ostatnich dwudziestu lat w Polsce zmieni³o siê
bardzo wiele. I dlatego te¿ zmianie musi ulec na-
stawienie do prokuratury. Teoria o upolitycznie-
niu prokuratury, jak myœlê, oparta jest g³ównie
na bazie doœwiadczeñ peerelowskich. Ostatnie la-
ta wcale nie pokazuj¹ tego problemu. Przecie¿ do-
skonale widzimy i obserwujemy dzia³ania komisji
œledczej do spraw nacisków itd. I jak dot¹d nie wy-
³aniaj¹ siê ¿adne dowody wskazuj¹ce na upolity-
cznienie tego organu.

I trzecia sprawa. Myœlê, ¿e trzeba siê w koñcu
na coœ zdecydowaæ. Je¿eli jakikolwiek organ,
w tym prokuratura, ma dzia³aæ sprawnie, musi
mieæ kompetencje. Nie mo¿na oczekiwaæ od psa,
¿e bêdzie psem obronnym, jak mu siê powyrywa
zêby. Ale wa¿ne jest, ¿eby ten organ by³ pod kon-
trol¹. I dziœ mamy tak¹ sytuacjê, ¿e wszystkie
wa¿ne decyzje procesowe, takie, które w sposób
istotny naruszaj¹ sferê wolnoœci obywatelskich,
s¹ pod kontrol¹ s¹dow¹. W zwi¹zku z tym nie oba-
wiajmy siê daæ kompetencji, a jednoczeœnie kon-
trolowaæ mo¿liwie wszelkie nadu¿ycia w tym za-
kresie, i to z ca³¹ surowoœci¹ prawa – co do tego
nie ma dla mnie w¹tpliwoœci.

Jak¹ mamy dziœ sytuacjê? Oto pod pozorem
odpolitycznienia urzêdu rozdzielamy funkcjê
prokuratora generalnego i ministra sprawiedli-
woœci. I kim w³aœciwie w tej chwili ten prokurator
generalny siê staje? Kim on jest? Powiada siê, ¿e
to wzmacnia niezale¿noœæ prokuratora, ¿e siê go
wyodrêbnia. A ja powiem w ten sposób: on nie
jest organem konstytucyjnym, nie jest cz³on-
kiem rz¹du, w zwi¹zku z tym kim on jest, jaki jest
jego status? Jaki jest status prokuratora gene-
ralnego? Przed kim on odpowiada? Je¿eli by³ je-
dnoczeœnie ministrem sprawiedliwoœci, by³
cz³onkiem rz¹du, to uczestniczy³ w pracach
rz¹du, by³ partnerem dla ministrów, którym pod-
leg³e s¹ s³u¿by na co dzieñ wspó³pracuj¹ce z pro-
kuratur¹. Mam tu na myœli g³ównie Policjê, ABW,
CBA itd. Tam dochodzi³o do wymiany pogl¹dów,
on by³ partnerem. A tutaj prokurator generalny
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jest poza rz¹dem. Jest poza rz¹dem i jednoczeœ-
nie nie ma mo¿liwoœci wyt³umaczenia siê parla-
mentowi z tego, co robi, zaprezentowania swoich
pogl¹dów, zrelacjonowania swoich dzia³añ na
polu walki z przestêpczoœci¹. Jest tu potrakto-
wany o wiele gorzej ni¿ wszyscy inni przedstawi-
ciele, tacy chocia¿by, jak prezes Najwy¿szej Izby
Kontroli, prezes Naczelnego S¹du Administra-
cyjnego, prezes S¹du Najwy¿szego, Rzecznik
Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich. Ci
wszyscy sk³adaj¹ sprawozdania przed Sejmem
i przed Senatem. Nie wiem, dlaczego prokurator
generalny nie ma mo¿liwoœci sk³adania sprawo-
zdañ bezpoœrednio i uczestniczenia w posiedze-
niach rz¹du. On ma tylko przedstawiæ sprawo-
zdanie. Dlaczego nie ma mo¿liwoœci z³o¿enia
sprawozdania przed parlamentem? Ja wiem, ¿e
bêdzie podniesiony taki argument: bo rozgorza-
³aby dyskusja w parlamencie na ten temat, pyta-
no by prokuratora generalnego. Ale przecie¿ rów-
nie dobrze mo¿na pytaæ o wyniki kontroli, o dzia-
³ania Najwy¿szej Izby Kontroli. I tutaj nikt nie ¿y-
wi takich obaw, ¿e bêdzie to dyskusja o charakte-
rze politycznym.

Kolejna sprawa. To kto w³aœciwie odpowiada
za bezpieczeñstwo pañstwa? Bo w konstytucji
jest mowa, ¿e odpowiada rz¹d. Skoro odpowiada
rz¹d, to dlaczego prokurator generalny, najwa¿-
niejszy obok Policji czynnik w walce z przestêp-
czoœci¹ i w zapewnieniu bezpieczeñstwa nie jest
cz³onkiem tego rz¹du? To jest tylko takie udawa-
nie, ¿e prokurator jest poza rz¹dem i ¿e wobec te-
go w³adza wykonawcza nie ma na niego wp³ywu.
Ale de facto taki wp³yw jest, i to bardzo silny.
Przecie¿ to prezes Rady Ministrów bêdzie rozpa-
trywa³ sprawozdanie. I to prezes Rady Ministrów
jednoosobowo bêdzie decydowa³ o tym, czy mu
siê to sprawozdanie podoba, czy te¿ nie. To wre-
szcie on mo¿e wyst¹piæ do parlamentu o odwo³a-
nie prokuratora generalnego. I wtedy te¿ nie wie-
my… Tu s³usznie pada³y pytania, bodaj¿e nawet
ze strony senatora Platformy: no dobrze, a jak
bêdzie wygl¹da³o to uzasadnienie, czy ono w ogó-
le ma byæ? Bo ustawa o tym milczy. A zatem gdzie
i na jakim forum ten prokurator bêdzie mia³ mo¿-
noœæ bronienia swojej polityki karnej? Nie ma ta-
kiej p³aszczyzny.

Myœlê, ¿e os³abieniu ulega równie¿ pozycja pro-
kuratora wzglêdem s³u¿b, które powinien z mocy
ustawy nadzorowaæ i od których powinien wyma-
gaæ skutecznej walki z przestêpczoœci¹. Myœlê tu-
taj g³ównie o Policji. Do tej pory prokurator gene-
ralny i minister sprawiedliwoœci by³ w rz¹dzie par-
tnerem dla ministra spraw wewnêtrznych i admi-
nistracji. Dziœ bêdzie poza rz¹dem. Policja to w lot
odczyta i w zwi¹zku z tym nadzór prokuratora nad
Policj¹ bêdzie iluzoryczny. Bardziej bêd¹ s³uchaæ
ministra sprawiedliwoœci, bo, jak to siê mówi,

bli¿sza koszula cia³u. To jest bardzo odczuwalne.
Ja pamiêtam czasy, kiedy pozycja Policji by³a sil-
na, a prokurator generalny i wszyscy prokurato-
rzy byli tylko ubogimi krewnymi i usi³owali coœ,
z ró¿nym skutkiem, od Policji wyegzekwowaæ. Ale
myœlê te¿, ¿e to os³abienie pozycji prokuratora ge-
neralnego ma g³êbszy sens, miêdzy innymi z tego
wzglêdu, ¿e oto teraz ten prokurator generalny,
tak na dobr¹ sprawê, i podleg³a mu prokuratura,
bêd¹ mogli œcigaæ maluczkich. Nie do pomyœlenia
jest, a¿eby któreœ œledztwa siêga³y resortów pod-
leg³ych premierowi. Nie wyobra¿am sobie tego.
A ostatnie lata, nawet te, kiedy u w³adzy by³ PiS,
pokaza³y, ¿e równie¿ w resortach – to nie jest wy-
j¹tek, to nie kwestia tego, ¿e rz¹dzi³ PiS – po pro-
stu wszêdzie, gdzie s¹ ludzie, gdzie jest dzia³al-
noœæ, tam mo¿liwa jest równie¿ przestêpczoœæ.
Wtedy prokurator mia³ w sobie tyle si³y, mia³ mo¿-
liwoœci, ¿eby œcigaæ nawet ministrów za z³amanie
prawa. Dziœ, pod rz¹dami tej ustawy, nie wyobra-
¿am sobie sytuacji, w której prokurator generalny
wchodzi do ogródka premiera i próbuje œcigaæ.
Takie sprawozdanie nie zostanie przyjête. Sprawa
jest prosta.

Przejdê teraz dalej, do kwestii powo³ywania
i odwo³ywania…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Jeszcze tyl-
ko minuta, Panie Senatorze.)

Ile?
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Mo¿e pan

przechodziæ dalej, ale jeszcze tylko minuta.)
Trzy minuty?
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ma pan jed-

n¹ minutê.)
Mam minutê. Wobec tego bêdê siê spieszy³.
(G³os z sali: Piêtnaœcie minut.)
(G³os z sali: Dziesiêæ i piêæ minut, bo siê ³¹cz¹.)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panowie Se-

natorowie, proszê nie zmieniaæ regulaminu. Pier-
wsze wyst¹pienie trwa dziesiêæ minut, nie ma
³¹czenia, nie ma piêtnastu minut, tego w regula-
minie nie ma.)

Myœlê, ¿e brakuje te¿ konsekwencji. Skoro pre-
zydent powo³uje, prezydent powinien odwo³ywaæ.
Moja sugestia zmierza w tym kierunku, ¿eby wzo-
rem innych podmiotów, które ju¿ wymieni³em –
bêdê mówi³ szybciej – prokurator generalny mia³
prawo i obowi¹zek sk³adania sprawozdania przed
parlamentem. W razie odrzucenia takiego spra-
wozdania przez parlament prezydent odwo³y-
wa³by prokuratora generalnego z powodu meryto-
rycznej dzia³alnoœci prokuratora, a nie tylko ze
wzglêdu na inne mankamenty, o których mówi
ustawa.

Chcia³bym równie¿ zakwestionowaæ to, ¿e kan-
dydatów przedstawia Krajowa Rada S¹downi-
ctwa. Nie dlatego, ¿e takie jest moje zdanie, ale –
z ca³ym szacunkiem dla Krajowej Rady S¹downi-
ctwa – ju¿ przecie¿ na etapie sejmowym pojawi³y
siê w¹tpliwoœci i to specjalistów, którzy z³o¿yli
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swoj¹ opiniê o niekonstytucyjnoœci zapisu. Krajo-
wa Rada S¹downictwa nie ma takich uprawnieñ
i dlatego powinniœmy to stanowisko uwzglêdniæ.

Ma³o tego, dodam coœ jeszcze, bo jest tu jeszcze
jedna swojego rodzaju niekonsekwencja. Zastêp-
cê prokuratora generalnego powo³uje i odwo³uje
prezydent, zaœ prokuratora generalnego ma po-
wo³ywaæ prezydent, a odwo³ywaæ parlament. Bra-
kuje mi tu jakiejœ spójnoœci i jednolitej koncepcji.

Przejdê jeszcze do nieco mniej istotnych spraw.
W ramach swoich uprawnieñ prokurator general-
ny ma prawo dobierania sobie ludzi do Prokuratu-
ry Generalnej, na jego wniosek bêd¹ mianowani
prokuratorzy. Uzasadnienie projektu jest takie, ¿e
skoro prokurator generalny odpowiada za proku-
raturê, to musi mieæ wp³yw na to, jakich bêdzie
mia³ wspó³pracowników. Tymczasem tej zasady
nie zachowano w odniesieniu do Instytutu Pamiêci
Narodowej. W szczególnoœci jest zapis mówi¹cy
o tym, ¿e prokuratorów Biura Lustracyjnego po-
wo³uje prokurator generalny na wniosek Krajowej
Rady Prokuratorów. Zatem Krajowa Rada Proku-
ratorów bêdzie sk³ada³a wniosek, a dyrektor Biura
Lustracyjnego nie bêdzie mia³ nic do powiedzenia.
Uwa¿am, ¿e zmiana powinna iœæ w tym kierunku,
aby prokuratorzy byli powo³ywani na wniosek dy-
rektora Biura Lustracyjnego. Uzasadnienie po-
winno byæ takie samo, jak w przypadku powo³ania
prokuratora generalnego.

Gdy jest mowa o poleceniach s³u¿bowych – nie
chodzi mi o decyzje, bo decyzje to mog¹ byæ koñ-
cz¹ce postêpowanie itd. – to jest zapis mówi¹cy
o tym, ¿e w³¹cza siê je do akt sprawy. Uwa¿am to
za bardzo niebezpieczne. Moja poprawka idzie
w tym kierunku, aby do³¹czaæ je do akt podrêcz-
nych sprawy. Bêd¹ to decyzje prokuratora prze³o-
¿onego dotycz¹ce kierunku œledztwa, tego, gdzie,
w którym kierunku pójœæ, jak to zrobiæ, a z aktami
œledztwa maj¹ prawo zapoznawaæ siê strony.
Uwa¿am, ¿e tego rodzaju decyzje powinny byæ do-
³¹czane do akt podrêcznych po to, ¿eby mog³y byæ
przedmiotem kontroli, gdy zajdzie taka koniecz-
noœæ, a jednoczeœnie ¿eby kuchnia prokuratorska
nie by³a ujawniana osobom niepowo³anym, w tym
podejrzanym, póŸniej skazanym.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, ale proszê ju¿…)

Pytanie, dlaczego adwokat nie mo¿e byæ proku-
ratorem generalnym. Mieliœmy ju¿ takie doœwiad-
czenia, ¿e jeden z adwokatów zosta³ prokurato-
rem generalnym. Sytuacja by³a tego rodzaju, ¿e
w swojej kancelarii napisa³ on wniosek o rewizjê
nadzwyczajn¹, bo kasacji jeszcze nie by³o, a po
popo³udniu jako minister sprawiedliwoœci go roz-
pozna³. To pokazuje istnienie pewnej kolizji inte-
resów. Ja œwiadomie nie wymieniam nazwisk, ale
panowie senatorowie znacie ten przypadek, wie-
cie, ¿e tak by³o.

Myœlê, ¿e w tej chwili nie mamy do czynienia
z autonomizacj¹ prokuratury, jak by³o tu mówio-
ne. Wrêcz przeciwnie. Prokurator staje siê bez-
wolnym narzêdziem, ranga tego urzêdu spada,
a w œlad za tym ograniczenia dotkn¹ œcigania. Tak
jak ju¿ powiedzia³em, prokurator bêdzie móg³
z pe³n¹ otwartoœci¹ œcigaæ maluczkich, a gdy siêg-
nie po wiêkszych przestêpców, gdy bêdzie chcia³
rozpracowywaæ sprawy nadu¿yæ w wy¿szych sfe-
rach, mo¿e mieæ powa¿ne problemy i to bêdzie pa-
rali¿owa³o dzia³anie prokuratury.

Nie omówiê innych poprawek z uwagi na up³yw
czasu, z³o¿ê je na piœmie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Nie, nie, teraz to pan senator wyczerpa³ ju¿

trzynaœcie minut. (Weso³oœæ na sali)
Zosta³o najwy¿ej sto dwadzieœcia sekund.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale pierwsze i dru-

gie wystapienie s¹ niezale¿ne.)
Teraz pan senator Zientarski bêdzie ³askaw.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Na pocz¹tku swojego wyst¹pienia przede wszy-

stkim chcia³bym wyraziæ wielk¹ satysfakcjê z fak-
tu, ¿e ta ustawa, sztandarowa, bym powiedzia³,
powsta³a i jedno ze sztandarowych hase³ Platfor-
my Obywatelskiej zosta³o wype³nione, a jedno-
czeœnie doceniæ, ¿e prokurator w trakcie swojej
kadencji, podkreœlam, w trakcie swojej kadencji,
a nie w jakiejœ nieokreœlonej przysz³oœci, sam po-
zbywa siê swojego imperium, sam ogranicza swo-
je kompetencje, realizuj¹c zasadê, ideê rozdzia³u
funcji ministra sprawiedliwoœci od funkcji proku-
ratora generalnego.

Panie Senatorze Piotrowicz, to w³aœnie argu-
ment, który pan przytoczy³, ¿e minister spra-
wiedliwoœci rozpoznawa³ kwestiê rewizji nadzwy-
czajnych, bo wystêpowa³ jednoczeœnie w dwóch
rolach, jest argumentem za dokonaniem rozdzia-
³u. Chodzi o to, ¿eby nie by³o takich sytuacji,
w których wystêpuje siê jednoczeœnie w dwóch
rolach.

Ja nie obawiam siê obni¿enia rangi prokurato-
ra generalnego. Pan przed chwil¹ przedstawi³ te-
zê, ¿e w³aœciwie mocny minister sprawiedliwoœci
prokurator generalny, zupe³nie niezale¿ny od
premiera… Czy minister by³ niezale¿ny od pre-
miera? To, ¿e jest w rz¹dzie, to tym bardziej œwiad-
czy o jego zale¿noœci. To jest zupe³nie oczywiste.
Tymczasem ta ustawa wyposa¿y³a prokuratora
generalnego w prawdziw¹, autentyczn¹ niezale¿-
noœæ, bo on ju¿ nie musi wracaæ do prokuratury,
on ju¿ z nikim nie musi byæ w przysz³oœci zawodo-
wo zwi¹zany, mo¿e przejœæ w stan spoczynku. To
jest realna niezale¿noœæ, przede wszystkim mery-
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toryczna, to jest realna niezale¿noœæ. Takiej nie-
zale¿noœci nie by³o.

Ja bym tu, Panie Senatorze, nie przes¹dza³, ja-
kie bêd¹ wyniki pracy komisji do spraw nacisków,
bo s³yszeliœmy o wielu sytuacjach, jakie by³y w po-
przedniej kadencji, jeœli chodzi o dzia³alnoœæ po-
przedniego ministra. Ja nie chcê tego przes¹dzaæ.
Chcê – i ta ustawa to gwarantuje – aby prasa nie
mia³a mo¿liwoœci wykazywania czy podawania
w w¹tpliwoœæ, przynajmniej tyle, dzia³ania proku-
ratora jako osoby wykonuj¹cej polecenia politycz-
ne. Takich pozorów równie¿ nie bêdzie. I o to cho-
dzi, nawet jeœli ma siê to dziaæ kosztem, nie wiem,
umniejszenia autorytetu w stosunku do Policji.

Prokurator generalny bêdzie wspó³pracowa³
w ramach Krajowej Rady Prokuratury z mini-
strem sprawiedliwoœci, miêdzy innymi po to jest
ten organ. Bêd¹ tam te¿ parlamentarzyœci, nie po
to tylko, ¿eby siê ws³uchiwaæ, ale te¿ po to, ¿eby
mieæ bezpoœredni kontakt w sensie opiniowania
i w sensie rzeczywiœcie realnej wspó³pracy.

Podkreœlano, i z tym te¿ siê nie zgadzam, ¿e
art. 8 jest niejako wsteczny, ¿e powoduje wiêksze
uzale¿nienie czy ograniczenie samodzielnoœci
prokuratury. Absolutnie nie. Ja jestem prakty-
kiem i wiem, jak by³o, proszê pañstwa, Wysoka Iz-
bo. Gdy prokurator ¿¹da³ na przyk³ad wy³¹czenia,
to musia³ siê postawiæ. To wymaga³o niesamowi-
tej odwagi i czêsto by³y konsekwencje tak zapre-
zentowanej postawy. Pamiêtajmy o tym. Tu sy-
tuacja jest ustawowo jasna. Prokurator nie mo¿e
ingerowaæ w treœæ czynnoœci procesowej, musi
automatycznie przedstawiæ na piœmie swoj¹ de-
cyzjê i ta decyzja trafia do akt sprawy. Mo¿na by
siê zastanowiæ, i tu bym przyzna³ racjê, czy to po-
winno znaleŸæ siê w tych aktach g³ównych, czy
w aktach podrêcznych. Rzeczywiœcie jest to kwe-
stia dotycz¹ca wyjaœnienia, procesu decyzyjnego,
a nie istoty merytorycznej spraw. Tak ¿e ten art. 8
umacnia tê niezale¿noœæ w sposób, w moim prze-
konaniu, bardzo istotny.

Coroczne sprawozdanie jest przedstawiane
premierowi i to uwa¿am za wystarczaj¹ce. Prze-
cie¿ dla ka¿dego oczywiste jest, ¿e premier nie mo-
¿e bez uzasadnienia, czyli bez przedstawienia ra-
cji, wnosiæ, nie mo¿e oczekiwaæ od 2/3 Sejmu, ¿e
poprze jego wniosek zupe³nie niczym nieuzasa-
dniony. Nie wyobra¿am sobie takiej sytuacji,
przecie¿ jako parlamentarzyœci powinniœmy mieæ
pewne zaufanie i szanowaæ Izbê sejmow¹.

Panie Senatorze Piotrowicz, nie ma sprzeczno-
œci, jeœli chodzi o powo³ywanie i odwo³ywanie
przez pana prezydenta. Co do innych prokurato-
rów, to oni s¹ powo³ywani, ale na wniosek proku-
ratora generalnego, a prokurator generalny jest
powo³ywany na wniosek Krajowej Rady S¹downi-
ctwa. Do tej pory nie by³o tego w uprawnieniach
Krajowej Rady S¹downictwa, bo nie by³o takiego

organu. Jak to uprawnienie mog³o byæ przewidy-
wane wczeœniej, skoro nie by³o tego organu? Ten
organ, niezale¿ny, jest w tej chwili tworzony jako
zupe³nie nowy.

Podzielam z panem senatorem Piesiewiczem
argumenty dotycz¹ce vacatio legis ustawy – to jest
to, o czym wspomina³ pan senator – dlatego
wspólnie sk³adamy poprawkê, a¿eby ustawa we-
sz³a w ¿ycie z dniem 31 marca 2010 r. Dziêkujê
bardzo.

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

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W pe³ni podzielam ratio legis deklarowane

podczas konstruowania tej ustawy. Widzê, ¿e
pan minister nas opuœci³, ale powiem, ¿e w pe³ni
doceniam jego intencje i chcia³bym, abyœmy po-
trafili zrealizowaæ te zamierzenia w sposób pe³ny,
legalny i zgodny z obowi¹zuj¹cym systemem pra-
wa. Mam jednak w¹tpliwoœci, czy tak siê stanie.
Tymi celami by³y: odpolitycznienie i niezale¿noœæ
prokuratury, odpowiedzialnoœæ… Ale powstaje
pytanie, czy jednoczeœnie wybrano do tego œrod-
ki, które pozwalaj¹ przestrzegaæ zasady legaliz-
mu w hierarchii Ÿróde³ prawa. Twierdzê, ¿e nie.
Proszê zwróciæ uwagê, ¿e tu jest problem nie tyl-
ko podporz¹dkowania prokuratora generalnego,
ale i zmiany charakteru instytucji prokuratury
w konstytucyjnym porz¹dku pañstwa polskiego.
Oto rz¹dowy organ ochrony prawnej wkompono-
wany we w³adzê wykonawcz¹ staje siê poza-
rz¹dowym organem ochrony prawnej. I to, co
pad³o ju¿ w pierwszym wyst¹pieniu… Ten organ
jest konstruowany nie tylko jako organ poza-
rz¹dowy, ale i jako organ pozakonstytucyjny, mi-
mo ¿e konstytucja wyraŸnie przewiduje w swoim
dziale, enumeratywnie wyjaœnia, jakie mamy or-
gany ochrony prawnej. A tam nie ma prokuratu-
ry jako takiej. W zwi¹zku z tym ta zmiana jest
mo¿e praeter legem, ale tylko w zakresie mo¿li-
woœci pozakonstytucyjnego kszta³towania na-
czelnego organu ochrony prawa. A za takie uwa-
¿amy prokuratury i tak siê to sytuuje w art. 3 tej
ustawy. Dajemy te¿ uprawnienia premierowi.
Czy zgodnie z konstytucj¹? Jest zasada, ¿e to, co
dotyczy praw cz³owieka jest… Praktycznie tylko
ograniczenia s¹ wi¹¿¹ce, to, co nie jest ograni-
czone, w zasadzie jest dozwolone. Je¿eli zaœ cho-
dzi o organy w³adzy pañstwowej, administracji,
wszelkie organy pañstwa, czy to w³adzê ustawo-
dawcz¹, wykonawcz¹, czy s¹downicz¹, to tej w³a-
dzy nie wolno nic z wyj¹tkiem tego, na co zezwala
prawo. I to jest zasada legalizmu. Tutaj premie-
rowi dajemy nowe, konstytucyjne uprawnienia,
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niemieszcz¹ce siê w art. 148 konstytucji. Tym
samym naruszamy zasadê legalizmu funkcjono-
wania urzêdu premiera, urzêdu prezydenta…
Zgodnie z zasad¹ legalizmu to powinno byæ wpi-
sane do konstytucji, te zmiany trzeba by zacz¹æ
od konstytucji, Drodzy Pañstwo, i one pewnie by
przesz³y. Nie mo¿na tego robiæ z pominiêciem
hierarchii Ÿróde³ prawa. To jest pierwszy zarzut,
z powodu którego z³o¿ê wniosek o odrzucenie tej
ustawy. Trzeba przyst¹piæ do rzeczy jeszcze raz,
z poszanowaniem zasad prawid³owego procesu
legislacyjnego, a przynajmniej raz na zawsze siê
tego nauczyæ.

Drugie to kwestia tego, jak dalece ustrój kon-
stytucyjny jest rozpoznany w przypadku tego ty-
pu legislacji. Zapominamy, ¿e ustrój konstytu-
cyjny – jako przewodnicz¹cy podkomisji Ÿróde³
prawa w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia
Narodowego niejednokrotnie zadawa³em doty-
cz¹ce tego pytanie – oparty jest na równowadze
dwóch podmiotów, tak jak w Rzymie dwóch kon-
sulów, prezydenta i premiera, zobowi¹zanych
do wspó³dzia³ania. I tam, gdzie nie ma preroga-
tyw, zapisanych enumeratywnie jako numerus
clausus, prezydenta czy premia, ka¿da czyn-
noœæ prezydenta czy premiera, a zw³aszcza pre-
zydenta, winna byæ opatrzona kontrasygnat¹.
Tutaj te¿ brakuje mi tej zasady wspó³dzia³ania,
je¿eli chodzi o równowagê miêdzy prezydentem
i premierem.

St¹d moje poprawki na wypadek, gdyby nie zo-
sta³ podzielony, ze wzgl¹du na wolê polityczn¹, by
szybko przeforsowaæ – bo to jest koncepcja polity-
czna, merytorycznie mo¿e nie najsprawniejsza,
ale byæ mo¿e politycznie s³uszna – rozwi¹zanie,
które bêdzie mia³o wiêkszoœæ parlamentarn¹,
wiêkszoœæ rz¹dow¹, tak ¿e i tak zostanie przefor-
sowane…

I na tym etapie trzeba sobie zdaæ sprawê z kon-
sekwencji ustrojowych dalej id¹cych. Bo nie po-
dzielam pogl¹du, i¿ jest to nowy organ, pozakon-
stytucyjny, pozarz¹dowy, który nie powinien byæ
poddany dodatkowej kontroli. A proszê zwróciæ
uwagê, jaka jest konsekwencja tej ustawy. Otó¿
ten organ znalaz³ siê poza kontrol¹ NIK, bo
w art. 203 konstytucji enumeratywnie s¹ wymie-
nione organy w³adzy wykonawczej, ustawodaw-
czej i s¹downiczej, które ma prawo kontrolowaæ
NIK pod k¹tem legalnoœci, rzetelnoœci, gospodar-
noœci, skutecznoœci. Nagle t¹ ustaw¹ wy³¹czamy
prokuratora generalnego i prokuraturê spod kon-
troli NIK, czyli tworzymy byæ mo¿e ogromny do-
datkowy, przy za³o¿eniu, ¿e jednak istniej¹ te¿
u³omnoœci natury ludzkiej, margines sobiepañ-
stwa i samowoli tego organu. Byæ mo¿e on bêdzie
orbitowa³ poza strukturami egzekwuj¹cymi odpo-
wiedzialnoœæ i prowadz¹cymi kontrolê legalnoœci.
A chodzi przecie¿ o niebagatelny zakres funkcjo-

nowania prokuratury, w tym, co zarzuca³o nam
orzecznictwo strasburskie, przewlek³oœæ postê-
powania, szereg mankamentów. Zreszt¹ macie
pañstwo teraz chocia¿by komisjê sejmow¹
w sprawie Olewników. Pokazuje ona, jak funkcjo-
nuje prokuratura pod nadzorem ministra spra-
wiedliwoœci. A jak bêdzie funkcjonowa³a bez tego
nadzoru? Mamy obowi¹zek przewidywania nie
tylko tego, co bêdzie, jak wszystko bêdzie pozyty-
wne, ale te¿ tego, jak bêd¹ wygl¹daæ normy koli-
zyjne i dyscyplinuj¹ce dzia³anie tego orbituj¹cego
niezale¿nie dodatkowego pozakonstytucyjnego
organu ochrony prawnej.

Wydaje mi siê, ¿e musimy zdaæ sobie sprawê, i¿
ustawa ta jest dotkniêta pewnym brakiem syste-
mowej poprawnoœci i wyobraŸni co do tego, jak
bêd¹ rozwi¹zywane konflikty dotycz¹ce obrony
praw cz³owieka, obrony praw jednostki w postê-
powaniu prokuratorskim. St¹d pierwszy wniosek
to wniosek o odrzucenie tej ustawy i przyst¹pienie
do procedowania z poszanowaniem konstytucji,
a przede wszystkim rozpoczêcie od zmiany kon-
stytucji, a nie od podkonstytucyjnych roszczeñ do
tworzenia pozarz¹dowego organu ochrony prawa.

No i wreszcie chodzi o to, co dotyczy ustroju.
Z przys³owiowej ostro¿noœci sk³adam równie¿
wniosek o wprowadzenie ewentualnie poprawek.
Po wyrazach „prezesowi Rady Ministrów” dodaje
siê wyrazy „i prezydentowi”. Te sprawozdania po-
winny byæ… Prezydent czuwa i stoi na stra¿y…
By³o pytanie, co to znaczy. No, coœ to znaczy, je-
dnak trzeba w ustawach to zapisywaæ, nie tylko,
¿e czuwa i stoi na stra¿y, bo to nie jest jedynie fun-
kcja honorowa, ale jest to realna funkcja w pañ-
stwie, jest on naczelnym organem w³adzy wyko-
nawczej, tak urz¹d prezydenta konstruuje kon-
stytucja. Dzisiaj prezydent jest mo¿e nielubiany,
ale jutro bêdzie inny, byæ mo¿e lepszy, albo jesz-
cze inny, niechciany, ale to jest instytucja, która
jest statecznikiem pañstwa. Tak wiêc wypada je-
dnak prezydentowi te uprawnienia daæ.

Wreszcie od stwierdzenia mankamentów
w sposobie funkcjonowania albo w kwestiach
podmiotowych prokuratora generalnego jest bar-
dzo d³ugi okres, kiedy on mo¿e sprawowaæ swoje
funkcje, nawet po uchyleniu immunitetu, a ma
taki immunitet. No to wtedy jest problem, jak da-
lece mo¿e byæ posuniêta inercja na tym stanowis-
ku. Dlatego sk³adam te¿ taki projekt poprawki, ¿e
Sejm mo¿e wyst¹piæ do prezydenta i prezesa Rady
Ministrów – uprawnienia s¹ komplementarne –
o zawieszenie prokuratora generalnego w wyko-
nywaniu jego funkcji i powierzenie ich jego za-
stêpcy w wypadku zaistnienia okolicznoœci prze-
widzianych dla jego odwo³ania b¹dŸ poci¹gniêcia
do odpowiedzialnoœci cywilnej, karnej lub dys-
cyplinarnej.

Redaguj¹c tê ustawê, w oparciu o projekt i po-
selski, i rz¹dowy, zapomnieliœmy, ¿e prokurator
to jest równie¿ statecznik praworz¹dnoœci pañ-
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stwa, ¿e tu chodzi nie tylko o prawo karne, ale
o nadzór nad prawem administracyjnym i pra-
wem cywilnym, uprawnienia miêdzy innymi re-
windykacyjne, je¿eli chodzi o dochody bud¿eto-
we. S¹ takie uprawnienia, nie bêdê, ze wzglêdu na
szczup³oœæ czasu, rozwodzi³ siê nad nimi. Ale nie
zapominajcie pañstwo, ¿e jeœli chodzi o prokura-
tora, to nie jest to tylko problem prawa karnego
i karania. Tu chodzi o ca³y zestaw funkcji polega-
j¹cych na nadzorowaniu prawid³owego funkcjo-
nowania innych organów pañstwa. Tam, gdzie
nast¹pi³o uszczuplenie kompetencji, naruszenie
praw obywateli oraz naruszenie interesu gospo-
darczego pañstwa i bud¿etu, ze swoimi uprawnie-
niami wchodzi prokurator.

Nie znalaz³em mo¿liwoœci kontroli, a pozbawie-
nie NIK mo¿liwoœci kontroli w zakresie funkcjono-
wania tej…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, jest ju¿ piêædziesi¹ta siódma sekunda osta-
tniej minuty, proszê spojrzeæ na tablicê.)

Na tym koñczê i sk³adam poprawki. Dziêkujê,
Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
PansenatorKrzysztofPiesiewicz,proszêbardzo.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
By³em sprawozdawc¹, teraz powiem coœ bar-

dziej osobistego. Ws³uchiwa³em siê w wyst¹pienia
panów senatorów, którzy z tak¹ trosk¹ mówili
o ulokowaniu prokuratury, i mam takie nieodpar-
te wra¿enie, ¿e jest jakaœ sprzecznoœæ w tych wy-
st¹pieniach. Z jednej strony mówi siê bowiem
o potrzebie odpolitycznienia, niezale¿noœci pro-
kuratury, a z drugiej strony mówi siê, i s³usznie,
o tym, ¿e prokuratura musi byæ silnie powi¹zana
z bie¿¹cym dzia³aniem na rzecz bezpieczeñstwa
obywateli i ¿e zgodnie z konstytucj¹ to rz¹d odpo-
wiada za to. Szczególnie w wyst¹pieniu pana se-
natora Piotrowicza by³o to widaæ. I ja uwa¿am, ¿e
ten dylemat, który na tej sali siê pojawia, jest dyle-
matem prawid³owym.

Ja bardzo ws³uchiwa³em siê w wyst¹pienia pa-
na prezydenta, który niechêtnie podchodzi³ do
bardzo silnej autonomizacji urzêdu prokurator-
skiego, czyli budowania „pañstwa w pañstwie”, bo
to s¹ ogromne uprawnienia procesowe, a jedno-
czeœnie brak kontroli. Muszê powiedzieæ, ¿e ws³u-
chiwa³em siê w nie i w du¿ej czêœci podziela³em te-
go rodzaju pogl¹d. Ws³uchiwa³em siê równie¿
w wyst¹pienia obecnie urzêduj¹cego ministra
sprawiedliwoœci, który na pocz¹tku dosyæ nie-
chêtnie podchodzi³ do tego rodzaju mocnych roz-
wi¹zañ.

I chcê zwróciæ uwagê na to, ¿e kiedy ja po raz
pierwszy to dosta³em… To nie chodzi o to, ¿e ja
uwa¿am, ¿e tê ustawê pisa³ ktoœ, kto umie pisaæ
ustawy, bo ona jest czytelna i zborna, ¿e ta ustawa
mnie zadowala, bo od razu mówiê, ¿e nie. Pan se-
nator Zaj¹c u¿y³ s³owa „entuzjazm”. Nie, ja nie
mam ¿adnego entuzjazmu. Ja tylko wiem, ¿e
z tym, co jest, trzeba coœ zrobiæ.

W Ministerstwie Sprawiedliwoœci pracowano
nad tym, ¿eby pogodziæ z pewnymi generalnymi
kierunkami czy system aksjologicznym ustawy
zasadniczej ustawê, któr¹ mo¿emy dzisiaj wpro-
wadziæ. Powiem wiêcej. By³ tu zarzut, ¿e ci¹gle siê
nowelizuje, ¿e potrzebny jest nowy zbiór przepi-
sów dotycz¹cych ustroju prokuratury. Tak, to
prawda. Ale byæ mo¿e to s¹ pierwsze kroki, to jest
sprawdzanie, jak to zadzia³a, bo idziemy w jakimœ
sensie w nieznane.

I ostrzega³bym bardzo przed – mówiê to abso-
lutnie szczerze – silnym zwi¹zaniem urzêdu pro-
kuratora generalnego z urzêdem prezydenta Rze-
czypospolitej ze wzglêdu na rangê tego urzêdu. To
premier jest wybierany na kilka lat po to, ¿eby by³
porz¹dek w kraju. Ale z drugiej strony przez ca³y
czas by³y nawo³ywania naukowców, mediów, po-
lityków, spo³eczeñstwa: zróbcie coœ, ¿eby ode-
rwaæ prokuratora generalnego od bie¿¹cych uk³a-
dów politycznych. I co robi ta ustawa? Dokonuje
najró¿niejszych posuniêæ, które z jednej strony
nie zwalniaj¹ prezesa Rady Ministrów z odpowie-
dzialnoœci za œciganie bandytów, a z drugiej stro-
ny tworz¹ rzeczywiste, realne mo¿liwoœci dzia³a-
nia w ramach kodeksu postêpowania karnego dla
prokuratorów bez ingerencji, bez tej psychologi-
cznej ingerencji. Czy to Ÿle, ¿e prokurator general-
ny nie jest cz³onkiem rz¹du? No, ja uwa¿am, ¿e
chyba dobrze. A jednoczeœnie prezes Rady Mini-
strów ma mo¿liwoœæ oddzia³ywania.

Tak wiêc ktoœ usiad³ i w kontekœcie obecnie
obowi¹zuj¹cej ustawy próbuje stworzyæ coœ
i mówi: pierwsze koty za p³oty, zobaczymy, jak
bêdzie dalej.

Myœlê, ¿e to wybieranie przez prezydenta
z dwóch to jest jednak danie panu prezydentowi
mo¿liwoœci oddzia³ywania. To siê sprawdzi³o
w przypadku Trybuna³u Konstytucyjnego, S¹du
Najwy¿szego. To w jakimœ sensie jednak siê
sprawdzi³o. W zwi¹zku z tym naprawdê nie
wi¹za³bym pana prezydenta tak, ¿eby bezpoœre-
dnio uczestniczy³ w dzia³aniach prokuratury, je-
dnak ma on kompetencje.

I teraz sprawa zasadnicza, proszê pañstwa, to,
co u mnie budzi w¹tpliwoœci… I nie w kontekœcie
tego, ¿e to jest za ma³o. Uwa¿am, ¿e to jest nawet za
du¿o, ¿e dopiero parlament wiêkszoœci¹ 2/3 g³o-
sów, czyli potrzebna jest ogromna wiêkszoœæ, mo¿e
pozbawiæ tej funkcji. Przecie¿ to jest bardzo silne
ulokowanie. Jednoczeœnie jest mo¿liwoœæ oddzia-
³ywania i ministra sprawiedliwoœci, i premiera
w kontekœcie zapisów konstytucyjnych jako osób
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odpowiedzialnych za okreœlon¹ przestrzeñ, w któ-
r¹ rz¹d sprawuj¹cy w³adzê mo¿e ingerowaæ w kon-
kretnym miejscu i czasie. W zwi¹zku z tym to nie
jest entuzjazm. To nie jest entuzjazm, to po prostu
próba wyjœcia z obecnej sytuacji, która nawi¹zuje
do konstytucji, która siê nie zderza z konstytucj¹,
bo nie zwalnia prezesa Rady Ministrów od odpo-
wiedzialnoœci za dzia³anie organów œcigania.

I na koñcu taka ma³a uwaga. Pamiêtajcie pañ-
stwo – pan senator Piotrowicz wie to najlepiej – ¿e
tak naprawdê podstawow¹ ksi¹¿eczk¹ w dzia³a-
niach prokuratury jest kodeks postêpowania kar-
nego. I nad tym kodeksem postêpowania karnego
te¿ trzeba by³oby siê pochyliæ, ¿eby jeszcze bar-
dziej wzmocniæ pozycjê pokrzywdzonego, bo to
jest ci¹gle wzmacnianie jego pozycji. I to jest g³ó-
wny… Bo przecie¿ w konkretnych sprawach ta
ksi¹¿eczka decyduje o wszystkim. Tu za to jest
próba wyjœcia parlamentu z bardzo trudnej sy-
tuacji konstytucyjnej. Na razie z tej sytuacji, jaka
jest… A ¿e jest to st¹panie po cienkim lodzie
i przysz³oœæ jest nieznana, to mo¿e by³oby dobrze,
gdyby w perspektywie nastêpnej kadencji czy na-
stêpnych lat stworzono osobn¹ ustawê zasadni-
cz¹, zasadnicz¹ w kontekœcie organizacji ca³ej
prokuratury. Ale moje doœwiadczenie ¿yciowe, je-
¿eli chodzi o prokuraturê, jest takie, ¿e ja bym za
bardzo jej nie autonomizowa³. To po pierwsze.
A po drugie, chcia³bym do¿yæ jeszcze – ale w¹tpiê,
czy to siê stanie – tego, by doceniono tê triadê, ja-
ka wystêpuje w wymiarze sprawiedliwoœci i tro-
szeczkê zastanowiono siê w przysz³ych kaden-
cjach, co narobiliœmy jako politycy i do czego
przyczyniliœmy siê w kontekœcie jakoœci instytucji
adwokata na sali s¹dowej. Dziêkujê uprzejmie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

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

Senator Lucjan Cichosz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Nie jestem co prawda prawnikiem, ale jako by³y

samorz¹dowiec chcia³bym siê odnieœæ w tym mo-
mencie, korzystaj¹c z okazji omawiania tej usta-
wy, do sprawy dostosowania struktur admini-
stracji specjalnej, czyli prokuratury rejonowej, do
tematu powiatowego. W mojej opinii, w przypad-
ku powiatu wystêpuje czêsto odmienna w³aœci-
woœæ miejscowa zespolonej administracji powia-
towej i wspó³pracuj¹cej z ni¹ niezespolonej admi-
nistracji specjalnej. Jako przyk³ad mogê podaæ
temat, który przerabia³em, gdy by³em wicestaro-

st¹ powiatu krasnostawskiego. Niektóre powiaty
s¹ stworzone z kilku by³ych gmin ró¿nych woje-
wództw. Powiat krasnostawski zosta³ stworzony
z piêciu gmin z województwa che³mskiego, gminy
z województwa lubelskiego i czterech gmin z woje-
wództwa zamojskiego. To stwarza³o i stwarza mie-
szkañcom pewne niedogodnoœci. Taki uk³ad fun-
kcjonuje ju¿ dziesiêæ lat. Ponoszone s¹ w tego ty-
tu³u przez resort dodatkowe koszty zwi¹zane
z transportem, z jakiego musi skorzystaæ proku-
rator, jad¹c na odleg³y teren. Równie¿ Policja, któ-
ra obejmuje powiat, musi dowoziæ akta spraw
procesowych na inny teren, odleg³y od jednostki
prokuratury w danym powiecie. Resort na pewno
znalaz³by tutaj mo¿liwoœæ dokonania oszczêdno-
œci w sytuacji kryzysu i szukania wszêdzie oszczê-
dnoœci, gdyby dostosowaæ funkcjonowanie pro-
kuratur do terenu powiatu. S¹dzê, ¿e znalaz³yby
siê tutaj naprawdê spore oszczêdnoœci.

Ten temat trwa, jak powiedzia³em, ju¿ dziesiêæ
lat. Dwukrotnie zwraca³em siê z oœwiadczeniem
senatorskim do ministra sprawiedliwoœci. Wiem,
¿e s¹ powody, ¿eby tej sytuacji nie rozwi¹zywaæ
w kraju generalnie, niemniej jednak w przypadku
niektórych struktur powiatowych jest to mo¿liwe.
Nic by to nie kosztowa³o, a naprawdê usprawnia-
³oby funkcjonowanie prokuratury i wymiaru
sprawiedliwoœci w danym terenie. Rozumiem, ¿e
w tych jednostkach, w tych strukturach powiato-
wych, gdzie nie ma budynków, gdzie nie ma pro-
kuratur, tworzenie nowej jednostki by³oby ko-
sztowne, niemniej jednak w niektórych, a mo¿e
i w wiêkszoœci powiatów, tam, gdzie funkcjonuje
s¹d rejonowy, tam, gdzie funkcjonuje prokuratu-
ra rejonowa, dostosowanie podleg³oœci gmin do
danej prokuratury jest realne i mo¿liwe od zaraz.
Nic nie kosztowa³oby to resortu.

Bardzo proszê pana ministra o wnikliwe rozpa-
trzenie tych spraw, mo¿e i nielicznych. Zwraca-
³em siê do pana ministra z oœwiadczeniem na
wniosek i na proœbê samorz¹dów lokalnych, czyli
gmin i starostów; równie¿ marsza³ek wojewódz-
twa wspiera³ mnie w tym wyst¹pieniu. Liczê na to,
¿e resort, ¿e minister sprawiedliwoœci rozpatrzy
powtórnie ten temat i przynajmniej w niektórych
powiatach, tam, gdzie to mo¿na od dzisiaj zacz¹æ,
zmieni swoj¹ decyzjê. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze!
Ta ustawa w swoich zamierzeniach mia³a od-

polityczniæ instytucjê prokuratury i zapewniæ jej
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sprawnoœæ dzia³ania. Ale pojawia siê pytanie, czy
zastosowane œrodki rzeczywiœcie temu s³u¿¹.
W moim przekonaniu, niestety nie, w kilku pun-
ktach wystêpuje wrêcz regres w porównaniu do
dotychczasowych uregulowañ.

Chodzi mi miêdzy innymi o kwestiê zwi¹zan¹
z samodzielnoœci¹ prokuratury, co jest powtarza-
ne jako sformu³owanie w art. 8. No niestety wpro-
wadzono tutaj instytucje, które pogarszaj¹ sytua-
cjê poszczególnych prokuratorów. Mianowicie
w razie ¿¹dania przez prokuratora prze³o¿onego
okreœlonego postêpowania, z wy³¹czeniem oczy-
wiœcie poleceñ co do treœci czynnoœci, prokurator,
któremu takie polecenie wydano, nie ma prawa
z³o¿yæ wniosku o wy³¹czenie go z postêpowania,
gdy ma odmienne przekonania. Jest to sytuacja,
o czym wspomnia³em ju¿ w zapytaniu, gdzie
gwa³ci siê sumienie prokuratora. Wczeœniej gwa-
rantowano prokuratorowi wy³¹czenie go z okreœ-
lonego postêpowania. Zatem jest tutaj wyraŸny
regres w porównaniu do dotychczasowej regulacji
art. 8, która przewidywa³a mo¿liwoœæ ¿¹dania wy-
³¹czenia prokuratora z prowadzenia okreœlonej
sprawy, okreœlonego postêpowania, je¿eli by³ od-
miennego zdania ani¿eli jego bezpoœredni prze³o-
¿ony.

Prokurator po to, ¿eby by³ niezale¿ny, musi byæ
podmiotem, któremu gwarantuje siê pewne pod-
stawowe prawa, zwane inaczej prawami cz³owie-
ka. A do tych praw zalicza siê miêdzy innymi wol-
noœæ sumienia i poszanowanie przekonañ.
I w tym momencie tworzenie instytucji, która
gwa³ci to, jest powa¿nym naruszeniem tej zasady,
powa¿nym uchybieniem tej zasadzie. Nie mo¿e
w sposób wolny wykonywaæ swojej funkcji publi-
cznej prokurator, który sam zniewalany i zmusza-
ny jest do podejmowania dzia³añ wbrew w³asnym
przekonaniom.

To, proszê pañstwa, równie¿ wynika z art. 8a,
w którym jest nastêpny wy³om od zasady samo-
dzielnoœci dzia³ania prokuratora. Ten artyku³ mó-
wi, ¿e prokurator bezpoœrednio prze³o¿ony upra-
wniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji pro-
kuratora podleg³ego, z tym zastrze¿eniem, ¿e infor-
macja o tym powinna byæ w³¹czona do akt sprawy.
Proszê pañstwa, to jest nastêpny gwa³t dokonywa-
ny na sumieniu prokuratora, albowiem zmusza
siê go do tego, ¿eby podpisywa³ siê pod decyzjami
prokuratora prze³o¿onego. I có¿ z tego, ¿e bêdzie to
mia³o odzwierciedlenie w aktach sprawy, ¿e to nie
by³o z jego w³asnego przekonania, tylko ¿e nast¹pi-
³o to w wyniku decyzji prokuratora prze³o¿onego?
Fakt jest faktem. Zmusza siê cz³owieka do dzia³a-
nia wbrew jego w³asnemu przekonaniu.

I nastêpna kwestia, zwi¹zana równie¿ z pod-
miotowoœci¹ prokuratorów, to jest kwestia prze-
pisów przechodnich dotycz¹cych Prokuratury
Generalnej. Proszê zwa¿yæ na to, ¿e nie przewi-

dziano ¿adnego skutecznego œrodka prawnego
ochrony dla prokuratora Prokuratury Krajowej,
który obecnie jest tam zatrudniony, a który nie zo-
stanie powo³any do Prokuratury Generalnej. Je-
dyne, co mu pozostaje, to z³o¿yæ zastrze¿enia co
do tego, ¿e nie zosta³ zatrudniony w tej¿e prokura-
turze i zaproponowano mu inne stanowisko, na
przyk³ad w prokuraturze okrêgowej czy apelacyj-
nej. Skutek tego sprzeciwu jest taki, ¿e prokura-
tor przechodzi w stan spoczynku. A przecie¿ chy-
ba nie o to chodzi, ¿eby pozbywaæ siê ludzi z Pro-
kuratury Krajowej, tylko o to, ¿eby by³y pewne
gwarancje, choæby prawa do s¹du, gwarancje,
które wynikaj¹ z art. 45 Konstytucji RP i art. 6 Eu-
ropejskiej Konwencji Praw Cz³owieka. Dlaczego
osoby o takiej pozycji jak prokuratorzy Prokura-
tury Krajowej maj¹ byæ tego istotnego prawa cz³o-
wieka pozbawieni? Nie widzê ¿adnych racji dla ta-
kiego rozwi¹zania, jest to rozwi¹zanie, które grze-
szy arbitralnoœci¹ i naruszeniem podstawowych
zasad konstytucyjnych i Europejskiej Konwencji
Praw Cz³owieka.

Prokuratorzy, którzy maj¹ do pe³nienia tak
wa¿n¹ funkcjê publiczn¹, jak powiadam, sami nie
mog¹ byæ zniewoleni i sami nie mog¹ byæ pozba-
wieni elementarnych praw, które przys³uguj¹ ka-
¿demu cz³owiekowi, a tym bardziej osobom, które
maj¹ pe³niæ tak wa¿ne funkcje publiczne. To jest
jedna kwestia dotycz¹ca podmiotowoœci wszyst-
kich prokuratorów.

Druga kwestia zwi¹zana jest z wp³ywem parla-
mentu na dzia³alnoœæ tak wa¿nej instytucji jak
prokuratura w kraju. Moim zdaniem, nie do przy-
jêcia jest rozwi¹zanie, zgodnie z którym jedynie
prezes Rady Ministrów otrzymuje sprawozdanie
od prokuratora generalnego z jego dzia³alnoœci,
a pomija siê rolê parlamentu. Podobnie jak wiêk-
szoœæ instytucji typu S¹d Najwy¿szy, rzecznik
praw obywatelskich, Trybuna³ Konstytucyjny
sk³ada sprawozdania obu izbom parlamentu, po-
winien sk³adaæ takie sprawozdanie prokurator
generalny, albowiem kompetencj¹ parlamentu
jest w³aœnie czuwanie nad tym, by w Polsce by³y
szanowane prawa, by Polska by³a krajem rz¹dów
prawa, jak to zreszt¹ statuuje art. 2 naszej kon-
stytucji. To rozwi¹zanie jest wadliwe, bo pomija
siê rolê parlamentu. Jedynie w przypadku wnios-
ku premiera o odwo³anie prokuratora generalne-
go powierzono decyzjê w kwestii odwo³ania Sej-
mowi. Nie wiadomo, czemu Senat zosta³ tutaj po-
miniêty, co siê chyba wpisuje w jak¹œ ogóln¹ filo-
zofiê traktowania Senatu jako pi¹tego ko³a u wo-
zu, zupe³nie nikomu niepotrzebnego. Niestety
czêsto jesteœmy œwiadkami wypowiedzi w podob-
nym tonie ró¿nej maœci polityków i czêsto ró¿nego
rodzaju akty prawne s¹ odzwierciedleniem lekce-
wa¿¹cej postawy wobec do Senatu.

I trzecia kwestia, o której te¿ ju¿ wspomina³em
w swoim pytaniu, dotyczy krêgu osób, spoœród
których ma nast¹piæ wy³onienie prokuratora ge-
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neralnego. Nie wiadomo, czemu zosta³ tutaj po-
miniêty adwokat, chyba tylko na tej zasadzie, ¿e
adwokat czêsto jawi siê jako osoba zbyt niezale¿-
na, w zwi¹zku z tym wnosz¹ca zbyt du¿o elemen-
tu niezawis³oœci. Niektórzy czêsto postrzegaj¹
adwokatów jako niebezpiecznych, jeœli chodzi
o pe³nienie okreœlonych funkcji publicznych.
Chyba z takiej filozofii wynika owa dyskrymina-
cja adwokata w tym¿e przepisie, wy³¹czaj¹cym
go spoœród osób, które mog³yby byæ brane pod
uwagê, jeœli chodzi o mianowanie na prokurato-
ra generalnego. A przypominam, ¿e adwokat z ra-
cji swego ogólnego wykszta³cenia, czêsto zdoby-
tego jeszcze w starym systemie aplikacji – pole-
ga³o to na tym, ¿e najpierw nale¿a³o mieæ upra-
wnienia sêdziowskie czy prokuratorskie, w tym
celu trzeba by³o ukoñczyæ aplikacjê i zdaæ egza-
min, a potem jeszcze przejœæ dodatkow¹ aplika-
cjê adwokack¹ zakoñczon¹ równie¿ egzaminem –
jak i z racji praktyki ma stosunkowo najwiêksz¹,
najbardziej wszechstronn¹ wiedzê prawnicz¹
i rozeznanie w ró¿nego rodzaju sprawach. I to nie
tylko karnych, bo przypominam, ¿e prokuratura
nie tylko œciga przestêpstwa, ale równie¿ jest to
organ ochrony prawnej, który wystêpuje w spra-
wach cywilnych. W zwi¹zku z tym brakuje ja-
kichkolwiek powodów, ¿eby z tego krêgu osób
wy³¹czaæ adwokatów. Dlatego te¿ sk³adam jedn¹
poprawkê.

Generalnie rzecz bior¹c, uwa¿am, ¿e ta ustawa
zawiera sporo wad, sporo luk, co miêdzy innymi
wynika chyba z tego nieszczêœliwego rozwi¹zania,
¿e nasza konstytucja w ogóle nie zawiera regulacji
dotycz¹cych prokuratury. Uwa¿am, ¿e nale¿y
przyj¹æ porz¹dn¹, now¹ ustawê o prokuraturze,
nale¿y zmieniæ równie¿ procedurê karn¹, wpro-
wadziæ instytucjê sêdziego œledczego, a wtedy do-
piero bêdzie mo¿na mówiæ o jakimœ modelowym,
przyzwoitym rozwi¹zaniu instytucji prokuratury
w naszym kraju. Dziêkujê bardzo.

Sk³adam poprawkê na piœmie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Paszkowski, proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Poniewa¿ w tej dyskusji by³y podnoszone ró¿-

ne argumenty, chcia³bym wspomnieæ o jeszcze
jednym. Uwa¿am, ¿e wydzielenie funkcji proku-
ratora generalnego mo¿liwe by³oby w przypad-
ku… No to jest oczywiœcie kwestia dyskusyjna,
ale ja widzê jedn¹ podstawow¹ wadê tej ustawy.

Myœlê, ¿e przenoszenie do niej takiego systemu,
¿e z jednej strony funkcja prokuratora general-
nego jest mocno umocowana i wydzielona –
w sensie formalnego oddzielenia od demokraty-
cznie wy³anianych instytucji – a z drugiej strony
w prokuraturze by³by stworzony wewnêtrzny
system obsady personalnej, swoiœcie demokra-
tyczny, co widaæ, jak siê czyta tê ustawê… Mo¿e
siê okazaæ, ¿e proces powo³ywania szefów pro-
kuratur rejonowych, okrêgowych, apelacyjnych
bêdzie uspo³eczniony. Ale w ten sposób oczywi-
œcie odchodzimy od modelu zak³adj¹cego wp³yw
w³adzy publicznej. Ten wp³yw bêdzie ograniczo-
ny do tak zwanej samorz¹dnoœci prokurator-
skiej. I to jest, przyznam, rozwi¹zanie, które bu-
dzi moje bardzo du¿e w¹tpliwoœci. Moim zda-
niem, pokutuje taka b³êdna opinia: wychodzi
siê z za³o¿enia podzia³u w³adz i przenosi siê to
równie¿ na instytucjê prokuratury, je¿eli chodzi
o jej zadania, aby oddzieliæ prokuratora od œwia-
ta politycznego i jego wp³ywów, ale skoro tak, to
trzeba tam wprowadziæ system demokracji kor-
poracyjnej, ¿e tak powiem. I niestety my w wielu
wymiarach naszego ¿ycia instytucjonalnego
wprowadzamy taki monteskiuszowski podzia³
w³adz, ale jeszcze w ramach tych samych w³adz
wprowadzamy dodatkowy podzia³ w³adzy, co
powoduje de facto os³abianie tej w³adzy. Mogê
jeszcze zrozumieæ taki system, ¿e prokurator
generalny jest wybierany w tym szczególnym
trybie i ma pewien okres na wykazanie siê, na
realizacjê swoich zadañ. Ale poprzez umiejsco-
wienie niejako obsady personalnej wewn¹trz tej
organizacji my po prostu os³abiamy w³adzê
i ograniczamy mo¿liwoœci funkcjonowania pro-
kuratur w ró¿nych wymiarach. I tak naprawdê
osi¹gamy podwójny skutek, bo nie doœæ, ¿e od-
dzielamy prokuratora generalnego, przynaj-
mniej formalnie, od œwiata polityki, to jeszcze
wewnêtrznie os³abiamy jego w³adzê. I moim zda-
niem, jest to zasadniczy b³¹d tej ustawy, bo
wprowadza ona w prokuraturze poniek¹d sys-
tem korporacyjny, który i tak ju¿ dzia³a w s¹do-
wnictwie, nie zwa¿aj¹c na to, ¿e te dwa wymiary
instytucjonalne maj¹ ró¿ne role. I to jest, moim
zdaniem, b³¹d systemowy tej ustawy.

Ja uwa¿am, ¿e w zwi¹zku z tym, ¿e takie za³o¿e-
nie zosta³o przyjête – powiedzia³ to ju¿ zreszt¹ se-
nator Piesiewicz – my wchodzimy na nieznany te-
ren. Mo¿e siê bowiem okazaæ, ¿e wytworzymy stan
permanentnych walk koteryjnych w ramach tej
prokuratury. Bêdzie siê dzia³o to samo co w s¹do-
wnictwie, wszyscy bêd¹ narzekaæ, ¿e nie maj¹ in-
strumentów ani mo¿liwoœci, i wytworzy siê stan
permanentnej niemo¿noœci realizacji zadañ. Mo-
¿e przesadzam, no ja nie chcê byæ z³ym proro-
kiem, ale wydaje mi siê, ¿e tutaj jest b³¹d systemo-
wy. Bo je¿eli ca³y nabór kadrowy czy ca³y proces
podejmowania decyzji dotycz¹cych obsady klu-
czowych stanowisk w prokuraturach rejono-

39. posiedzenie Senatu w dniu 30 lipca 2009 r.
158 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

(senator Z. Cichoñ)



wych, okrêgowych i apelacyjnych bêdzie siê odby-
wa³ z tak zwanym udzia³em spo³ecznym, a w tym
wypadku z udzia³em samego zainteresowanego
œrodowiska, to – moim zdaniem – to naprawdê bê-
dzie ograniczaæ w³adzê prokuratora generalnego.
I w sumie bêdzie mia³a miejsce taka sytuacja, ¿e
chocia¿ formalnie wszystko bêdzie prawid³owo
dzia³a³o, to jednak cele postawione przed wymia-
rem sprawiedliwoœci, czy te¿ przed prokuratur¹
jako instytucj¹ ochrony prawnej, nie bêd¹ reali-
zowane. I to jest moja obawa zwi¹zana z omawia-
n¹ ustaw¹.

Wydaje mi siê, ¿e najistotniejsz¹ spraw¹, je-
¿eli chodzi o funkcjonowanie prokuratury, nie
jest li tylko kwestia jakichœ tam wp³ywów polity-
cznych itd., choæ to oczywiœcie boli, tylko kwe-
stia sprawnoœci funkcjonowania prokuratury.
Tego oczekuj¹ obywatele, przecie¿ takie s¹ ocze-
kiwania spo³eczne, a nie wy³¹cznie tego, ¿e pro-
kuratura bêdzie niezale¿na, choæ to jest te¿ bar-
dzo wa¿ne. Ja siê po prostu obawiam, ¿e w tros-
ce o niezale¿noœæ, bezstronnoœæ prokuratury
oddzielimy j¹ od oddzia³ywania zewnêtrznego,
ale to oddzia³ywanie, ta presja przeniesie siê
w ¿ycie wewn¹trzinstytucjonalne. Czyli ta gra,
nazwijmy to, personalno-koteryjna bêdzie siê
odbywaæ wewn¹trz tej instytucji, a œwiat zewnê-
trzny bêdzie od tego oddzielony, œwiat równie¿
oddzia³ywania, powiedzia³bym, demokratycz-
nego, bo poprzez demokratyczne instytucje.
Moim zdaniem, ta ustawa jest nastêpnym kro-
kiem do tego, ¿eby pewne obszary ¿ycia publicz-
nego zamykaæ wewn¹trz pewnych œrodowisk.
Bo je¿eli ja s³yszê, jakie kompetencje bêdzie
mia³ minister sprawiedliwoœci – ja zreszt¹ spec-
jalnie zada³em takie pytanie – w odniesieniu do
funkcjonowania prokuratury, to… No powie-
dzia³bym, ¿e to s¹ marne funkcje, w zasadzie
opiniodawcze. On bêdzie mia³ jakiœ wp³yw na
sprawy organizacyjne, choæ pewnie na wniosek
prokuratora generalnego bêdzie uchwalaæ te re-
gulaminy itd. itd. No i nie wiem, je¿eli chcemy
osi¹gn¹æ postawione przed nami cele, a przecie¿
parlament te¿ bêdzie rozliczany, jak ka¿da w³a-
dza publiczna i administracja rz¹dowa, to wyda-
je mi siê, ¿e rozwi¹zania zawarte w tej ustawie
nie s¹ najw³aœciwsz¹ form¹.

I ju¿ na zakoñczenie, bo ile mo¿na dyskutowaæ
o tym, czy prokurator ma funkcjonowaæ w ra-
mach Ministerstwa Sprawiedliwoœci, czy nie, po-
wiem tak. Skoro siê ju¿ decydujemy na taki krok,
to powinniœmy podj¹æ wa¿n¹ decyzjê i wyposa¿yæ
go w takie kompetencje i mo¿liwoœci, ¿eby mo¿na
go by³o w trakcie kadencji b¹dŸ po jej zakoñczeniu
w³aœciwie oceniaæ. A my tworzamy formalnie nie-
zale¿ne instytucje, a jednoczeœnie ograniczamy
kompetencje, choæ przydzielamy tak bardzo istot-
ne zadania. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Przemówienie do protoko³u z³o¿y³ senator

Czes³aw Ryszka*.
Wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿yli:

senator Piotrowicz, senator Zientarski, senator
Andrzejewski, senator Piesiewicz, senator Cichoñ
i senator Romaszewski.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charakterze
legislacyjnym, proszê Komisjê Ustawodawcz¹ oraz
Komisjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
o ustosunkowanie siê do przedstawionych wnios-
ków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szó-

stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowa-
nia karnego.

Ustawa zawarta jest w druku nr 625, a sprawo-
zdania komisji w drukach nr 625A i 625B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
senatora Bohdana Paszkowskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przedmiotowa ustawa by³a ju¿ procedowana

przez nasz¹ Izbê, poniewa¿ jest to nasza inicjaty-
wa, senacka, która przesz³a w niezmienionej for-
mie drogê legislacyjn¹ w Sejmie i wróci³a do nas,
abyœmy j¹ uchwalili. Komisja Ustawodawcza za-
jmowa³a siê t¹ spraw¹ 23 lipca bie¿¹cego roku
i wnosi, aby przyj¹æ za³¹czony projekt uchwa³y
dotycz¹cy przyjêcia ustawy bez poprawek.

Ja powiem w skrócie, tylko w kilku zdaniach,
czego rzecz dotyczy. Zmieniliœmy za pomoc¹ tej
ustawy brzmienie art. 540 §2 kodeksu postêpo-
wania karnego. Ten paragraf stanowi o kwestii
wznowienia postêpowania po stwierdzeniu przez
Trybuna³ Konstytucyjny niezgodnoœci z konsty-
tucj¹ przepisu prawnego, który by³ podstaw¹ wy-
dania orzeczenia karnego. Trybuna³ oceni³, ¿e te
podstawy do wznowienia postêpowania, które by-
³y zawarte w kodeksie karnym, by³y zbyt w¹sko
zakreœlone. One ogranicza³y siê tylko do mo¿liwo-
œci wznowienia postêpowania karnego w przypad-
ku wydania wyroku skazuj¹cego lub te¿ postano-
wienia o warunkowym umorzeniu. Jednak Try-
buna³ Konstytucyjny, po porównaniu brzmienia
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tego zaskar¿onego art. 540 §2 z brzmieniem
art. 190 ust. 4 konstytucji, doszed³ do wniosku, ¿e
niezgodne z Konstytucj¹ RP jest takie zawê¿enie
podstaw do wznowienia postêpowania karnego,
które ogranicza siê tylko do wyroku skazuj¹cego
lub orzeczenia o warunkowym umorzeniu. Try-
buna³ w swoim uzasadnieniu wskaza³, ¿e art. 190
konstytucji ma szerszy zakres, mianowicie mówi
o tym, ¿e podstaw¹ wznowienia mo¿e byæ ka¿de
zakwestionowanie przepisu, na podstawie które-
go zosta³y wydane wyrok czy postanowienie w roz-
strzygniêciu karnym. W zwi¹zku z tym, ¿e art. 540
§2 ogranicza³ siê tylko do dwóch wypadków za-
koñczenia prawomocnego postêpowania karnego
i nie uwzglêdnia³ chocia¿by wydania wyroku
uniewinniaj¹cego czy te¿ rozstrzygniêcia o umo-
rzeniu postêpowania nie warunkowo, ale w ogóle,
Trybuna³ uzna³, ¿e to przyjête przez ustawodawcê
zawê¿enie jest niezgodne z konstytucj¹, ogranicza
konstytucyjne prawo do s¹du i równoœæ praw czy
to osoby poszkodowanej, czy to osoby oskar¿onej.

Dlatego by³a przed³o¿ona przez po³¹czone ko-
misje, Komisjê Ustawodawcz¹ oraz Komisjê Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, zmiana
w art. 540 §2 tej ustawy, która przesz³a ca³¹ pro-
cedurê sejmow¹. Proszê wiêc o przyjêcie tej usta-
wy – która, jak mówi³em, by³a inicjatyw¹ senack¹
– bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê o zabranie g³osu sprawozdawcê Ko-

misji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji,
senatora Piotrowicza.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Ministrze!
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-

tycji w dniu 24 lipca rozpatrzy³a uchwalon¹ przez
Sejm w dniu 16 lipca 2009 r. ustawê o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania karnego. Komisja
rekomenduje Wysokiej Izbie przyjêcie ustawy bez
poprawek.

O szczegó³ach tej ustawy mówi³ ju¿ obszernie
pan senator Paszkowski. W zwi¹zku z tym nie bê-
dê wiêcej niczego wyjaœnia³, chyba ¿e zaistnieje
taka potrzeba. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do senatorów sprawozdawców?
Proszê bardzo, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Pytanie do przewodnicz¹cego Komisji Ustawo-
dawczej, ale mo¿e te¿ i do drugiego pana przewo-
dnicz¹cego. Mamy ograniczenie regulaminowe –
mam zreszt¹ do niego krytyczny stosunek – które
mówi, ¿e mo¿emy regulowaæ nie to, co jest w obrê-
bie standardu prawnego zabezpieczaj¹cego pra-
wa cz³owieka w ka¿dym postêpowaniu, ale tylko
to, co, ¿e tak powiem, zosta³o dotkniête orzecze-
niem Trybuna³u Konstytucyjnego. Jednak orze-
czenie trybuna³u o niezgodnoœci z konstytucj¹
przepisu prawnego, na podstawie którego zosta³o
wydane orzeczenie, jest standardem.

Moje pytanie jest takie. Jak ten standard wy-
gl¹da w kodeksie postêpowania administracyjnego,
w kodeksie postêpowania w sprawach o wykrocze-
nia – to te¿ jest postêpowanie karne – w kodeksie
postêpowania cywilnego? Czy ten standard obo-
wi¹zuje powszechnie, czy te¿ wobec braku inicjaty-
wy legislacyjnej ograniczamy siê tylko do wcielenia
tego standardu w bardzo ograniczonym zakresie, to
jest tylko do kodeksu postêpowania karnego?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:

Odpowiadaj¹c na to pytanie, potwierdzam, ¿e
ten standard jest ju¿ w aktach, które pan senator
wymieni³. My nawet wzorowaliœmy siê na redakcji
odpowiednich przepisów zawartych w kodeksie
postêpowania cywilnego czy w kodeksie postêpo-
wania administracyjnego, aby ujednoliciæ ju¿, ¿e
tak powiem, te jednostki redakcyjne, aby nie by³o
ju¿ póŸniej k³opotów interpretacyjnych. Wyszliœ-
my te¿ z za³o¿enia, ¿e mówimy szerzej w tym zapi-
sie i odnosimy siê do aktu normatywnego, a nie
tylko do przepisu prawnego. To zreszt¹ by³o pod-
noszone – o ile dobrze pamiêtam – w uzasadnieniu
Trybuna³u Konstytucyjnego, który odwo³ywa³ siê
w³aœnie do innego, pe³niejszego czy te¿ po prostu
pe³nego sposobu okreœlenia tych odpowiednich
przepisów w innych kodeksach, w odró¿nieniu od
sposobu okreœlania tych przepisów w tej jedno-
stce redakcyjnej, która by³a czy te¿ jest zawarta
w art. 540 §2 kodeksu postêpowania karnego.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê. Odpo-
wiedŸ jest wyczerpuj¹ca.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Lista pytañ zosta³a wyczerpana.
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Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez Se-
nat. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w to-
ku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony
minister sprawiedliwoœci.

Pan minister Wrona, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja bêdê mówi³ bardzo krótko, poniewa¿ pano-

wie przewodnicz¹cy komisji bardzo obszernie
i szczegó³owo przedstawili problematykê prawn¹.

Chcia³bym, po pierwsze, podziêkowaæ Senato-
wi za tê wa¿n¹ inicjatywê, realizuj¹c¹ wyrok Try-
buna³u Konstytucyjnego.

Po drugie, chcia³bym daæ wyraz satysfakcji, ¿e
projekt rz¹dowy, który by³ siê ju¿ w Sejmie od ja-
kiegoœ czasu, ale obejmowa³ szersz¹ materiê –
tam by³o wiêcej regulacji i w sumie senacki pro-
jekt szybciej zosta³ rozpatrzony – te¿ siê na coœ
przyda³, bo wykorzystaliœmy tu jego czêœæ, wzbo-
gacaj¹c inicjatywê senack¹, dodaj¹c zapis mó-
wi¹cy o tym, ¿e postêpowania wznawia siê, czego
nie by³o w projekcie senackim, na korzyœæ strony.
Dziêki temu instytucja wznowienia jako wyj¹tko-
wa, która wzrusza prawomocne orzeczenia koñ-
cz¹ce postêpowanie w sprawie, bêdzie czemuœ
s³u¿y³a. Bêdzie uruchamiana wtedy, gdy bêdzie
s³u¿y³a istotnym interesom którejœ ze stron, a nie
w oderwaniu od tego interesu prawnego.

Kolejna kwestia. Podczas prac sejmowych – to
by³a równie¿ inicjatywa rz¹du, przejêta przez po-
s³ów – zast¹piono sformu³owanie „akt normaty-
wny” sformu³owaniem „przepis prawny”. Wydaje
siê, ¿e jest to bardziej precyzyjne rozwi¹zanie. Po-
jêcie aktu normatywnego jest szersze – nie miej-
sce tu i pora, ¿eby to omawiaæ – a przepis prawny
to jest konkretne pojêcie, oznaczaj¹ce jednostkê
redakcyjn¹ tekstu prawnego.

Je¿eli mogê siê jeszcze odnieœæ dos³ownie
w dwóch zdaniach do kwestii podniesionych
przez pana senatora Andrzejewskiego, to chcê
powiedzieæ, ¿e procedura karna jest tutaj specy-
ficzna, poniewa¿ ma w³aœciwe dla niej rodzaje
wyroków koñcz¹cych postêpowanie w sprawie,
mo¿e to byæ wyrok skazuj¹cy, uniewinniaj¹cy,
umarzaj¹cy i warunkowo umarzaj¹cy. Orzecze-
nie Trybuna³u Konstytucyjnego nawi¹zywa³o
do tej specyfiki postêpowania karnego, wskazu-
j¹c, ¿e obecne brzmienie, które ogranicza mo¿li-
woœæ wznowienia wy³¹cznie do wyroku skazu-
j¹cego i warunkowo umarzaj¹cego postêpowa-
nie, jest za w¹skie. Ten wzór normatywny roz-
szerza to na inne orzeczenia. Jest to zbie¿ne, mi-
mo specyfiki postêpowania karnego, z innymi
postêpowaniami. Doœæ powiedzieæ, ¿e kodeks

postêpowania w sprawach o wykroczenia, o któ-
rym tu by³a mowa, odsy³a w³aœnie do tego prze-
pisu. Zatem przy okazji bêdziemy tu mieli zape-
wnion¹ zgodnoœæ z konstytucj¹ równie¿ w za-
kresie kodeksu postêpowania w sprawach o wy-
kroczenia.

Wysoka Izbo, bardzo dziêkujê za tê inicjatywê
oraz za przedstawione pytania. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jakieœ pytania do pana ministra? Nie wi-

dzê chêtnych.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Do dyskusji nikt siê nie zg³osi³.
Przemówienie w dyskusji z³o¿y³ senator Zaj¹c.*
W tej sytuacji zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o po-
stêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 615,
a odpowiednie sprawozdania komisji w drukach
nr 615A i nr 615B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
senatora Leona Kieresa, o przedstawienie spra-
wozdania.

Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Podobnie jak w poprzednim przypadku, spra-

wa dotyczy inicjatywy ustawodawczej Senatu
w zwi¹zku z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjne-
go. Zajmowaliœmy siê t¹ spraw¹ w kwietniu. Sejm
na swoim posiedzeniu, po uprzednim zapoznaniu
siê ze sprawozdaniem sejmowej komisji spra-
wiedliwoœci, podzieli³ stanowisko Senatu i zaak-
ceptowa³ tê inicjatywê bez poprawek. Dotyczy ona
ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami ad-
ministracyjnymi w zwi¹zku z wyrokiem Trybuna-
³u Konstytucyjnego.

Trybuna³ Konstytucyjny odniós³ siê do art. 18
ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postêpowa-
niu przed s¹dami administracyjnymi. Mówi¹c
skrótowo, ale jednak konkretnie, Trybuna³ Kon-
stytucyjny wskaza³, ¿e artyku³ ten, a w³aœciwie je-
go §1 pkt 6 nie daje mo¿liwoœci wy³¹czenia sêdzie-
go z udzia³u w postêpowaniu, je¿eli orzeka³ on
najpierw w postêpowaniu s¹dowym w sprawie
skargi na decyzjê. Przypominam pañstwu, ¿e
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strona w postêpowaniu administracyjnym ma
prawo odwo³ania siê do organu drugiej instancji,
a nastêpnie z³o¿enia skargi do wojewódzkiego
s¹du administracyjnego i wreszcie skargi kasa-
cyjnej do Naczelnego S¹du Administracyjnego.
Sêdzia, który orzeka³ w postêpowaniu s¹dowym,
rozpatruj¹c skargê na decyzjê, nie podlega³ wy-
³¹czeniu, je¿eli ta sama sprawa ponownie wróci³a
do s¹du administracyjnego w wyniku wznowienia
postêpowania.

Postêpowania wznawia siê zgodnie z ustaw¹
z 1960 r. – Kodeks postêpowania administracyj-
nego w oœmiu przypadkach, miêdzy innymi, po-
dam najbardziej obrazowe przyk³ady, jeœli dowo-
dy, na podstawie których ustalono istotne dla
sprawy okolicznoœci faktyczne, okaza³y siê fa³szy-
we, decyzja zosta³a wydana w wyniku przestêp-
stwa, decyzja zosta³a wydana bez uzyskania wy-
maganego prawem stanowiska innego organu itd.
Jest osiem tych przypadków.

St¹d te¿ nasza inicjatywa – mówiê tu o Senacie
– mia³a na celu realizacjê wyroku Trybuna³u Kon-
stytucyjnego przez dodanie §4 w art. 18 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postêpowaniu
przed s¹dami administracyjnymi. Art. 18 mia³
trzy paragrafy, nadal ma trzy paragrafy, bo usta-
wa oczywiœcie jeszcze nie wesz³a w ¿ycie. Dodany
przez nas §4, którego treœæ zaakceptowa³ Sejm
bez ¿adnych zmian, brzmi w sposób nastêpuj¹cy:
„sêdzia, który orzeka³ w postêpowaniu s¹dowym
w sprawie skargi na decyzjê, nie mo¿e orzekaæ
w postêpowaniu s¹dowym dotycz¹cym tej samej
sprawy po wznowieniu postêpowania administra-
cyjnego”.

Pamiêtam, jak t³umaczy³em tu pañstwu uza-
sadnienie stanowiska Trybuna³u Konstytucyj-
nego. Trybuna³ Konstytucyjny miêdzy innymi
wskaza³, ¿e istnieje nawet emocjonalny zwi¹zek
takiego sêdziego, który ponownie otrzymuje
sprawê do rozpatrzenia w wyniku wznowienia
postêpowania. On jest emocjonalnie zwi¹zany
z pierwszym wyrokiem i mo¿e siê okazaæ, ¿e bê-
dzie d¹¿y³ do utrzymania tego wyroku w postêpo-
waniu podjêtym w wyniku wznowienia. St¹d te¿
ta prosta, nieskomplikowana, a jednoznaczna
w konsekwencjach inicjatywa ustawodawcza
Senatu, podzielona przez Sejm: sêdzio, jeœli raz
bra³eœ udzia³ w postêpowaniu, to po wznowieniu
tego postêpowania ju¿ nie powinieneœ orzekaæ,
zasiadaæ w sk³adzie orzekaj¹cym, podlegasz wy-
³¹czeniu z mocy ustawy.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, proszê w imie-
niu Komisji Ustawodawczej, która równie¿ by³a
jednoznaczna i jednomyœlna w swoim stanowis-
ku, o przyjêcie projektu tej ustawy bez poprawek,
o akceptacjê tego stanowiska. Akceptacja stano-
wiska bêdzie oznacza³a, ¿e proces legislacyjny zo-
stanie zakoñczony. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Teraz poproszê sprawozdawcê Komisji Praw

Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, senatora Ci-
chonia, o z³o¿enie sprawozdania.

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

strze!
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-

tycji postanowi³a rekomendowaæ przyjêcie tej
zmiany, albowiem jest to realizacja s³usznego
orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego, który ma
na celu zapewnienie obiektywnoœci w rozpozna-
waniu sprawy.

Propozycja, aby wy³¹czony by³ z orzekania po
wznowieniu postêpowania administracyjnego sê-
dzia, który ju¿ orzeka³ w tej samej sprawie, jest
rzeczywiœcie uzasadniona. Takie wy³¹czenie jest
istotne ze wzglêdów natury czysto psychologicz-
nej oraz choæby ze wzglêdu na postronnego obser-
watora. Sytuacja, w której sêdzia orzeka³by w tej
samej sprawie, mo¿e rodziæ, zw³aszcza u postron-
nego obserwatora, obawy co do bezstronnoœci
rozstrzygniêcia sprawy, albowiem z regu³y ktoœ,
kto ju¿ raz rozstrzygn¹³ sprawê, ma tendencje do
tego, ¿eby po raz drugi rozstrzygn¹æ j¹ tak samo,
nawet gdyby na przyk³ad zmieni³y siê okoliczno-
œci, a mo¿e to zachodziæ po wznowieniu postêpo-
wania, zw³aszcza na podstawie takiej przes³anki,
jak na przyk³ad brak udzia³u w postêpowaniu jed-
nej ze stron. Z tych powodów ta zmiana w pe³ni za-
s³uguje na przyjêcie, co te¿ rekomenduje Komisja
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jakieœ pytania do sprawozdawców? Nie

widzê chêtnych.
By³ to projekt senacki, projekt wniesiony przez

Senat. Zosta³ on przyjêty przez Sejm.
Czy pan minister Wrona chcia³by siê ustosun-

kowaæ?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja bardzo krótko powiem, ¿e rz¹d akceptuje tê

uchwalon¹ z inicjatywy Senatu ustawê jako
w pe³ni realizuj¹c¹ wyrok Trybuna³u Konstytu-
cyjnego. Oczywiœcie rozumiemy, ¿e Senat by³ tu-
taj œciœle zwi¹zany zakresem orzeczenia trybu-
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na³u. My, w ramach prac rz¹dowych, przygoto-
wywaliœmy trochê szersz¹ propozycjê – ona mo¿e
zostanie w przysz³oœci wykorzystana – zmierza-
j¹c¹ do tego, aby nie ograniczaæ tej instytucji
wznowienia tylko do jednej formy nadzwyczajnej
kontroli decyzji czy nadzwyczajnego wzruszenia
decyzji, jak¹ jest wznowienie postêpowania, bo
w kodeksie postêpowania administracyjnego s¹
jeszcze inne nadzwyczajne formy wzruszenia
ostatecznej decyzji. Wydaje siê, ¿e racje uzasa-
dniaj¹ce wy³¹czenie sêdziego, który po wznowie-
niu postêpowania mia³by orzekaæ po raz drugi
w tej samej sprawie, zachodz¹ równie¿ na przy-
k³ad po uchyleniu w trybie art. 155 czy 156 ko-
deksu postêpowania administracyjnego. Jak
mówiê, mieliœmy trochê szersz¹ ni¿ ta propozy-
cjê, ale poniewa¿ inicjatywa senacka zosta³a
przyjêta przez komisje sejmowe, poparliœmy j¹.
Ja w imieniu rz¹du poopiera³em tê inicjatywê
i czyniê to równie¿ teraz. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
(G³os z sali: Nie widaæ zg³oszeñ.)
Nie ma.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
A poniewa¿ lista mówców zosta³a wyczerpana,

nie by³o nikogo chêtnego…
Chcia³bym tylko dla porz¹dku przypomnieæ, ¿e

senator Bisztyga z³o¿y³ swoje przemówienie do
protoko³u*.

Dyskusjê zamykam.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowa-
niu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholiz-
mowi.

Ustawa zawarta jest w druku nr 620, a sprawo-
zdanie komisji w druku nr 620A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci, senatora Piotrowicza, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze!
Opiniowana ustawa stanowi wykonanie obo-

wi¹zku dostosowania systemu prawa do orzecze-

nia Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca
2002 r. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgod-
noœci przepisu art. 40 ust. 3b z ustaw¹ zasadni-
cz¹ w zakresie, w jakim nie gwarantuje on osobie
zatrzymanej w izbie wytrzeŸwieñ prawa do udzia-
³u w posiedzeniu s¹du, na którym rozpatrywane
jest za¿alenie w sprawie zasadnoœci i legalnoœci
doprowadzenia do izby, jak równie¿ decyzji o za-
trzymaniu oraz prawid³owoœci ich wykonania.
Zgodnie z sentencj¹ orzeczenia kwestionowany
przepis narusza zasady sprawiedliwej procedury
s¹dowej.

Nowelizacja nadaje nowe brzmienie art. 40
ust. 3b ustawy. Zmiana polega, po pierwsze, na
dodaniu zastrze¿enia przyznaj¹cego wnosz¹ce-
mu za¿alenie prawo do udzia³u w posiedzeniu
s¹du. Nastêpstwem zmiany jest na³o¿enie na s¹d
odwo³awczy obowi¹zku zawiadomienia skar¿¹ce-
go o czasie i miejscu posiedzenia, na którym
przedmiotem rozpoznania mia³by byæ wywiedzio-
ny przez niego œrodek odwo³awczy. W takim przy-
padku niestawiennictwo uprawnionego stanowiæ
bêdzie przeszkodê dla orzekania co do za¿alenia.
Po drugie, zmianie ulega termin – z siedmiodnio-
wego na niezw³oczny – na przekazanie s¹dowi za-
¿alenia.

Ustawa ta by³a inicjatyw¹ senack¹, zosta³a ona
bez poprawek przyjêta przez Sejm. Komisja po
rozpoznaniu tej¿e ustawy w dniu 24 lipca 2009 r.
rekomenduje Wysokiej Izbie przyjêcie jej bez po-
prawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do sprawozdawcy?
(G³os z sali: Nie.)
Nie widaæ zg³oszeñ.
Projekt zosta³ wniesiony przez Senat. Do pre-

zentowania stanowiska rz¹du w toku prac parla-
mentarnych zosta³ upowa¿niony minister zdro-
wia.

Jest tutaj z nami podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Zdrowia, pan Marek Haber.

Czy pan minister chcia³by coœ powiedzieæ?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wspomniany projekt nowelizacji jest projek-

tem stanowi¹cym wykonanie wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego z 2002 r. Próba wykonania tego
wyroku by³a podejmowana w ostatnich latach kil-
kakrotnie, niestety, nie uda³o siê doprowadziæ do
koñca prac legislacyjnych, które pozwoli³yby na
zmianê obowi¹zuj¹cego prawa. Obecny projekt
wreszcie pozwala na poprawienie tych zapisów.
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Stanowisko rz¹du jest tutaj takie: popieramy tê
propozycjê, ten projekt zmiany ustawy.

Pragnê tylko zaznaczyæ, ¿e rz¹d równie¿ przy-
gotowa³ nowelizacjê ustawy o wychowaniu
w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
projekt ten zostanie przed³o¿ony pod obrady Rady
Ministrów. W tym projekcie s¹ zapisy bardzo po-
dobne do tu proponowanych. Zmierzaj¹ one do
wyjaœnienia tych samych spraw, z jedn¹ ró¿nic¹,
to znaczy jest tam te¿ dok³adne sprecyzowanie
w³aœciwoœci s¹du rejonowego w³aœciwego dla
miejsca doprowadzenia osoby zatrzymanej w iz-
bie wytrzeŸwieñ, wskazanie go jako w³aœciwego do
rozpatrywania tych skarg. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jakieœ pytania do pana ministra?
(G³os z sali: Nie ma.)
Skoro pytañ nie ma, to otwieram dyskusjê.
Dla porz¹dku informujê, ¿e do dyskusji nikt siê

nie zapisa³, ale do protoko³u zosta³y z³o¿one prze-
mówienia…

(G³os z sali: Z³o¿yli Bisztyga i Ryszka…)
Swoje wyst¹pienia z³o¿yli pan senator Bisztyga

i pan senator Ryszka*, nieobecny w tej chwili.
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 powsze-
chnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 621,
a sprawozdanie komisji w druku nr 621A.

Poproszê pana senatora Grubskiego, sprawo-
zdawcê Komisji Obrony Narodowej, o przedsta-
wienie sprawozdania.

Senator Maciej Grubski:
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!

Panie i Panowie Senatorowie!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ Wysokiej Izbie

stanowisko senackiej Komisji Obrony Narodowej
dotycz¹ce rz¹dowego projektu ustawy o zmianie
ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.

Omawiany projekt ustawy przyjêtej przez Sejm
w dniu 16 lipca 2009 r. jest œciœle zwi¹zany z trwa-
j¹cym procesem profesjonalizacji polskich si³

zbrojnych. Projekt ten wprowadza nowe regulacje
prawne umo¿liwiaj¹ce wdro¿enie procesu profe-
sjonalizacji, a jednoczeœnie porz¹dkuje stan pra-
wny wynikaj¹cy z wczeœniejszych nowelizacji za-
równo ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony
z 21 listopada 1967 r., jak i innych ustaw, które
zajmuj¹ siê obszarem profesjonalizacji.

Panie Marsza³ku, jednym z g³ównych zadañ
profesjonalizacji si³ zbrojnych jest zast¹pienie do-
tychczasowego sposobu ich uzupe³niania, opar-
tego na obowi¹zkowej s³u¿bie wojskowej, uzu-
pe³nianiem zwi¹zanym z zasad¹ dobrowolnoœci
i zawodowym charakterem. W tym rozwi¹zaniu
dotychczasowe obowi¹zki obywateli w zakresie
odbywania s³u¿by wojskowej zostan¹ ograniczo-
ne do minimum i do szczególnych sytuacji, g³ó-
wnie zwi¹zanych z bezpieczeñstwem pañstwa.
Ustawa znosi te¿ mo¿liwoœæ odbywania przyspo-
sobienia obronnego i przeszkolenia wojskowego
przez studentów w trakcie studiów. Znosi siê,
wskutek nowych zapisów, wymóg odbywania za-
jêæ wojskowych przez studentów uczelni mor-
skich. Wed³ug rozpatrywanej ustawy osoby, które
zosta³y uznane za zdolne do odbycia zasadniczej
s³u¿by wojskowej, zostan¹ w okresie, w którym
nie istnieje obowi¹zek jej odbycia, z urzêdu prze-
niesione do rezerwy w ramach kwalifikacji woj-
skowej, co oznacza, ¿e osoby te, nawet w przypad-
ku przywrócenia obowi¹zku odbywania zasadni-
czej s³u¿by wojskowej, nie bêd¹ ju¿ podlega³y po-
wo³aniu do tej s³u¿by, gdy¿ uzyskaj¹ uregulowany
stosunek do s³u¿by wojskowej. Ustawa znosi rów-
nie¿ nadterminow¹ zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹,
któr¹ zastêpuje kontraktowa zawodowa s³u¿ba
wojskowa. ¯o³nierze, którzy nie wyra¿¹ zgody na
s³u¿bê kontraktow¹ lub nie spe³ni¹ warunków do
jej pe³nienia, bêd¹ mogli nadal odbywaæ nadter-
minow¹ zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ do koñca
trwania podpisanego przez nich kontraktu.
Wprowadza siê tak¿e prawn¹ mo¿liwoœæ pe³nienia
na zasadach ogólnych czynnej s³u¿by wojskowej
przez kobiety. Ustawa wprowadza równie¿ ogra-
niczenia dotycz¹ce mo¿liwoœci podjêcia s³u¿by
w obcych si³ach zbrojnych lub obcej organizacji
wojskowej.

Szanowny Panie Marsza³ku, rozpatrywana
ustawa tworzy tak¿e Narodowe Si³y Rezerwowe na
potrzeby zarz¹dzania kryzysowego pañstwa, jak
równie¿ na potrzeby wzmocnienia jednostek za-
wodowych w sytuacjach kryzysowych. Utrzymy-
wana bêdzie ochotnicza s³u¿ba w rezerwie. S³u¿bê
w ramach Narodowych Si³ Rezerwowych pe³niæ
bêd¹ ¿o³nierze rezerwy na mocy zawartych kon-
traktów. Na tej podstawie ¿o³nierz rezerwy otrzy-
ma przydzia³ kryzysowy oznaczaj¹cy jego dyspo-
zycjê do pe³nienia czynnej s³u¿by wojskowej, co
bêdzie skutkowaæ koniecznoœci¹ jej pe³nienia
w okreœlonych sytuacjach. Ustawa przewiduje
szeroki katalog rekompensat dla samych ¿o³nie-
rzy rezerwy, ich rodzin oraz pracodawców. Na po-
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trzeby Narodowych Si³ Rezerwowych przewiduje
siê wprowadzenie s³u¿by przygotowawczej. Ten
nowy rodzaj s³u¿by wojskowej jest przeznaczony
przede wszystkim dla ochotników, którzy wczeœ-
niej nie pe³nili jakiegokolwiek rodzaju czynnej
s³u¿by wojskowej, a zamierzaj¹ podj¹æ obowi¹zki
w ramach wymienionej formacji. To rozwi¹zanie
dotycz¹ce s³u¿by przygotowawczej jest rozwi¹za-
niem wychodz¹cym naprzeciw postulatom zg³a-
szanym równie¿ w tej Izbie i ma stworzyæ sytuacjê,
w wyniku której osoba zainteresowana s³u¿b¹
wojskow¹, a niechc¹ca wi¹zaæ siê zawodowo z ar-
mi¹ na sta³e, bêdzie te swoje marzenia mog³a
w niej realizowaæ.

Szanowny Panie Marsza³ku, w pe³ni profesjo-
nalna polska armia liczyæ bêdzie obecnie oko³o
stu tysiêcy ¿o³nierzy w pe³nym uzawodowieniu i,
na pocz¹tek, dziesiêæ tysiêcy w Narodowych Si-
³ach Rezerwowych.

Rozpatrywana ustawa dopina legislacyjny pro-
ces profesjonalizacji Si³ Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej, rozpoczêty w roku 2008 i maj¹cy do-
biec koñca w roku nadchodz¹cym.

Senacka Komisja Obrony Narodowej rozpatry-
wa³a przedmiotowy projekt ustawy na posiedze-
niu w dniu 23 lipca bie¿¹cego roku. Ustawa zosta-
³a jednog³oœnie zaopiniowana pozytywnie. Komi-
sja, równie¿ jednomyœlnie, zaproponowa³a przy
akceptacji Ministerstwa Obrony Narodowej sie-
dem poprawek do tekstu ustawy, maj¹cych g³ó-
wnie charakter uœciœlaj¹cy, redakcyjny. Pozwolê
sobie, Panie Marsza³ku, zaprezentowaæ treœæ tych
siedmiu poprawek.

Poprawka pierwsza. W art. 1 w pkcie 33,
w art. 70 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Minister
Obrony Narodowej okreœli w drodze rozporz¹dze-
nia, tryb i warunki udzielania urlopów ¿o³nierzom
w czynnej s³u¿bie wojskowej, odwo³ywania z urlo-
pu lub jego przed³u¿enia oraz wymiar tych urlo-
pów. W rozporz¹dzeniu nale¿y uwzglêdniæ mo¿li-
woœæ zró¿nicowania wymiaru urlopów w zale¿no-
œci od rodzaju czynnej s³u¿by wojskowej lub cha-
rakteru wykonywanych zadañ na stanowisku
s³u¿bowych lub w ramach pe³nionej funkcji, wy-
j¹tkowy charakter odwo³ywania ¿o³nierzy z urlo-
pu lub jego przed³u¿ania”.

Poprawka druga. W art. 1 w pkcie 37, w art. 76a
w ust. 3 wyraz „Policji”, zastêpuje siê wyrazem
„policyjne”.

Poprawka trzecia. W art. 1 w pkcie 59,
w art. 99a w ust. 4 w pkcie 1 wyrazy „nr PESEL”
zastêpuje siê wyrazami „nr ewidencyjny PESEL”.

Poprawka czwarta. W art. 1 w pkcie 60,
w art. 100 w ust. 3 w pkcie 2 wyrazy „do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej albo Parlamentu Europejskiego”, za-
stêpuje siê wyrazami „na pos³a, w tym do Parla-
mentu Europejskiego, albo senatora”.

Poprawka pi¹ta. W art. 1 w pkcie 61, w art. 101c
w ust. 2 wyrazy „wyci¹gi z tych wykazów” zastêpuje
siê wyrazami „wyci¹g z tego wykazu”.

Poprawka szósta. W art. 1 w pkcie 62, w art. 106
w zdaniu drugim po wyrazach „organów wojsko-
wych”, dodaje siê wyrazy „podczas odbywania æwi-
czeñ wojskowych”.

Poprawka siódma. W art. 1 pkt 63, w art. 108
ust. 3 i 4 wyrazy „¯o³nierza okresowej s³u¿by woj-
skowej”, zastêpuje siê wyrazami „¯o³nierza rezer-
wy pe³ni¹cego okresow¹ s³u¿bê wojskow¹”.

Szanowny Panie Marsza³ku, w imieniu senac-
kiej komisji obrony proszê o przyjêcie przez Wyso-
k¹ Izbê uchwa³y dotycz¹cej zmiany ustawy o po-
wszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
wraz zaprezentowanymi siedmioma poprawkami.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, ja siê zwrócê do pana z tak¹

sam¹ proœb¹, z jak¹ zwracam siê do wszystkich
przewodnicz¹cych w zwi¹zku z nawa³em g³oso-
wañ, które bêdziemy za chwilê mieli, o zgrupowa-
nie poprawek o charakterze legislacyjnym, redak-
cyjnym, takich niekontrowersyjnych, tak ¿ebyœ-
my mogli nad nimi g³osowaæ za jednym razem, ¿e-
by po prostu przed³o¿yæ marsza³kowi, ¿e g³osuje
siê nad nimi za jednym razem. Dziêkujê bardzo.

Czy s¹ pytania?
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak.)
Proszê bardzo, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Senatorze, w art. 3 ustawy o powsze-

chnym obowi¹zku obrony nak³adamy na si³y
zbrojne obowi¹zek udzia³u w zwalczaniu klêsk ¿y-
wio³owych itd., itd., w tym miêdzy innymi dzia³añ
antyterrorystycznych. Tymczasem w ustawie
o zarz¹dzaniu kryzysowym ten przepis zosta³ wy-
kreœlony. Jak mamy to rozumieæ, je¿eli chodzi
o zgodnoœæ systemow¹? Bo tam nawet pyta³em
o to, upomina³em siê o rolê si³ zbrojnych i odpo-
wiedziano mi wówczas, ¿e poniewa¿ nie ma nabo-
ru, a wstrzymana jest w tej chwili restrukturyza-
cja armii na zawodow¹, to nie ma kto tych zadañ
wype³niaæ.

Jak to wygl¹da w œwietle zgodnoœci z tym, co
uchwaliliœmy w poprzedniej kadencji, wykreœla-
j¹c si³y zbrojne ze wspomagania dzia³añ antykry-
zysowych, dzia³añ antyterrorystycznych, i w ich
miejsce wpisuj¹c s³u¿by porz¹dkowe?

Senator Maciej Grubski:
Ja bêdê siê tu wspiera³ wiedz¹ pana ministra,

dlaczego jest ta ró¿nica. I tylko jedno uzupe³nie-
nie: oczywiœcie kwestia profesjonalizacji uda³a
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nam siê bardzo dobrze. I tutaj co do tych stu tysiê-
cy ¿o³nierzy, to po zakoñczeniu tego ostatniego
poboru, który bêdzie chyba w sierpniu, je¿eli siê
nie mylê, ostatni ¿o³nierze opuszcz¹ koszary i ten
etap zostanie zakoñczony. Intencj¹ ustawodawcy
by³o, aby Narodowe Si³y Rezerwowe by³y wykorzy-
stywane zarówno do uzupe³niania jednostek fun-
kcjonuj¹cych w obrêbie armii zawodowej, jak i do
celów cywilnych, je¿eli chodzi o klêski ¿ywio³owe,
do wspomagania tego typu dzia³añ. I tutaj popro-
szê mo¿e pana ministra o odpowiedŸ, jak to siê
sta³o, ¿e s¹ te rozbie¿noœci. Przepraszam pana se-
natora. Je¿eli móg³bym prosiæ o tak¹…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Kraska, proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ustawa znosi zajêcia z przy-

sposobienia obronnego w czasie studiów, te zajê-
cia dla studentów i studentek. Czy to bêdzie doty-
czy³o wszystkich uczelni? A bardziej konkretnie:
czy dotyczy to uczelni medycznych? Jak wiemy,
zawód lekarza jest zawodem specyficznym. Czy zu-
pe³nie nie bêdzie przeszkolenia wojskowego w cza-
sie tych studiów ani te¿ po studiach? Dziêkujê.

Senator Maciej Grubski:
Dotyczy to wszystkich uczelni, bo dostajemy

alternatywê… Zreszt¹ intencja wypowiadana na
sali przez senatorów by³a taka, ¿eby osoby, które
nie chc¹ siê wi¹zaæ kontraktem wojskowym,
a chc¹ to przeszkolenie uzyskaæ, dostaj¹ alterna-
tywne mo¿liwoœci zafunkcjonowania w obrêbie
armii. Ale tutaj zmienia siê jakby w ogóle filozofia
podejœcia, czyli wycofujemy siê z takiego przymu-
sowego szkolenia, wycofujemy siê z wszystkich
elementów dotycz¹cych dzia³alnoœci na terenie
uczelni, ale dajemy alternatywê. I to samo dotyczy
oczywiœcie kwestii zamiany tego przysposobienia
obronnego na inn¹ formê edukacji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Meres.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja mam takie pytanie. Jakie przyk³adowo za-

dania w zakresie reagowania kryzysowego, poza
werbunkiem oczywiœcie, bêd¹ realizowa³y tereno-
we organa administracji wojskowej?

I pytanie drugie. Wiem – to tak nawi¹zuj¹c do
pytania pana senatora Kraski – ¿e rozpoczyna siê
teraz edukacja dla bezpieczeñstwa w szko³ach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Proszê po-
wiedzieæ, kiedy faktycznie ten przedmiot siê tam
pojawi. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Maciej Grubski:
Mo¿e zacznê od drugiego pytania, od tego, kie-

dy faktycznie to wejdzie do szkó³. No, tutaj jest
kwestia wspó³pracy z ministerstwem edukacji
i w tym momencie trudno mi powiedzieæ, jaka jest
data wejœcia, ale myœlê – spogl¹dam tu na pana
ministra, aby siê upewniæ – ¿e 2010 r. to jest dead-
line, je¿eli chodzi o przemiany, o rozpoczêcie fun-
kcjonowania tak¿e tego elementu, o który pyta³
pan senator.

(G³os z sali: Nie ma szans.)
Nie ma szans, mówi pan?
A co do poziomu tych struktur, o które pyta³

pan senator, to ja rozumiem to w ten sposób, ¿e
w wypadku klêsk ¿ywio³owych, na przyk³ad, po-
dejmowanie tych dzia³añ idzie, tak powiem, w pio-
nie, od najwy¿szych struktur, ale zabezpieczenie
podstawowe, gotowoœæ, nastêpuje na tych najni¿-
szych szczeblach. Czyli okreœlona struktura fun-
kcjonuj¹ca na najni¿szym poziomie jest przygoto-
wana do dzia³ania, ma pewien system postêpowa-
nia w wypadku klêski, i jest uruchamiana w mo-
mencie, kiedy zapada decyzja jej u¿ycia, na przy-
k³ad przez ministra.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Bochenek, proszê bardzo.

Senator Krystyna Bochenek:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, chcia³abym

zapytaæ o sytuacjê kobiet w tych nowych warun-
kach. Rozumiem, ¿e teraz bêd¹ pracowa³y w woj-
sku, tak jak dot¹d mog³y siê stawiæ do poboru
wojskowego. I chcia³abym te¿ spytaæ, jakie s¹ sza-
cunki. Oczywiœcie nie chodzi mi tu o jakieœ kon-
kretne liczby, ale czy pañstwo przewiduj¹, ile ta-
kich kobiet mo¿e siê zg³osiæ do pracy w wojsku.

(G³os z sali: Parytetowo, parytetowo.)

Senator Maciej Grubski:
Pamiêtajmy, ¿e s³u¿ba wojskowa, nawet kon-

traktowa s³u¿ba wojskowa, z tymi walorami, któ-
re dzisiaj bêd¹ brane pod uwagê, z czasem pracy,
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z elementami bardziej pracowniczymi, do czego
oczywiœcie nie zawsze mo¿na przy³o¿yæ kodeks
pracy, obejmuje równie¿ obszary, w których ko-
biety, ze wzglêdu na obci¹¿enie, na wysi³ek fizycz-
ny, który musia³yby wykonywaæ, najprawdopo-
dobniej nie bêd¹ mog³y funkcjonowaæ. Ja mogê
odpowiedzieæ na pytanie o to, jakie jest zaintere-
sowanie, je¿eli chodzi o kontraktowanie do tej po-
ry, przed tymi zmianami. Otó¿ w przypadku ko-
biet – pyta³em o to w jednostkach – zainteresowa-
nie jest na poziomie 10%, jeœli chodzi o kobiety,
które tam funkcjonuj¹.

Moim zdaniem, ¿eby to sprawnie przebiega³o,
zabieranie na ten pok³ad najciê¿szych zadañ… No
chyba ¿e kobieta chce je wykonywaæ, to ma do te-
go prawo, ale to powinno byæ robione w taki spo-
sób, ¿eby to by³a przyjemna s³u¿ba z po¿ytkiem
dla pañstwa, nieszkodz¹ca zdrowiu. A wiêc na pe-
wno bêdzie tak, ¿e liczba kobiet, które bêd¹ mog³y
funkcjonowaæ w armii zawodowej w tych najciê¿-
szych obszarach, bêdzie du¿o mniejsza ni¿ w ob-
szarach zwi¹zanych z logistyk¹, z zabezpiecze-
niem, z analityk¹ – tutaj to ju¿ na pewno bêdzie
kwestia kwalifikacji, kwestia mo¿liwoœci, kwestia
zdolnoœci, kwestia przygotowania.

(Senator Krystyna Bochenek: Przepraszam,
chcia³abym jeszcze zapytaæ, co pan rozumie przez
wyra¿enie „przyjemna s³u¿ba”.)

Ja mam nadziejê, ¿e my w ogóle tymi wszystki-
mi zapisami, które dzisiaj podsumowuj¹ i koñ-
cz¹ kwestiê profesjonalizacji, zmieniamy sytua-
cjê na tak¹, ¿e nie mamy obowi¹zku, nie mamy
przymusu, nie mamy czegoœ takiego, co nie do
koñca m³odego ¿o³nierza z poboru ³¹czy³o z ar-
mi¹, tylko mamy osobê, która jest zdefiniowana
od pocz¹tku do koñca, która chce s³u¿yæ, która
wie, co chce robiæ, która chce siê specjalizowaæ,
której polska armia daje kryteria oceny, awansu,
rozwoju. I to jest ta przyjemnoœæ – tak to rozu-
miem. Czyli chodzi o to, ¿e wykonujemy coœ, co
tak naprawdê chcemy robiæ, czego nie wykonuje-
my z przymusu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Muchacki, proszê bardzo.

Senator Rafa³ Muchacki:

Panie Senatorze, mam krótkie pytanie. Czy na
posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej by³a mo-
wa o mianowaniu na wy¿szy stopieñ wojskowy
osób duchownych? Bo w Sejmie by³o to podnoszo-
ne. Czy w Senacie by³a o tym mowa?

Senator Maciej Grubski:

Panie Senatorze, nie by³o o tym mowy. Ja oczy-
wiœcie zagl¹da³em do protoko³u sejmowego. Tam
ta poprawka nie przesz³a. A u nas ten temat
w ogóle nie by³ poruszany.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Krystyna Bochenek: Jeœli mo¿na, jesz-

cze mam pytanie.)
Proszê bardzo.

Senator Krystyna Bochenek:
Zaczê³yœmy tutaj dyskutowaæ z kole¿ankami

o ewentualnej pracy kobiet w wojsku. Jak to by³o
dot¹d? Czy pan senator by³by uprzejmy przypom-
nieæ, jaki procent stanowi³y kobiety w si³ach
zbrojnych?

Senator Maciej Grubski:

Jeœli chodzi o takie szczegó³owe dane i o ca³¹
armiê, to na pewno udzieli odpowiedzi pan mini-
ster b¹dŸ przedstawiciel ministerstwa. Ja mówiê
szacunkowo. Dla rozeznania pyta³em o to i je¿eli
chodzi o kwestie kontraktowania do tej pory, to
jest to ró¿nie, na przyk³ad do 10% w ramach je-
dnostki. Ale czy te dane siê potwierdz¹… Tu pa-
trzê na pana ministra…

(G³os z sali: Chyba za du¿o.)
(G³os z sali: Nie, to za ma³o.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Wobec tego dziêkujê panu senatorowi.
(Senator Maciej Grubski: Dziêkujê.)
No i poproszê pana ministra. By³ to projekt

rz¹dowy, do reprezentowania stanowiska rz¹du
zosta³ upowa¿niony minister Komorowski, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Stanis³aw Komorowski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Szanowni Pañstwo!
Najpierw kilka s³ów ogólnie, a potem ustosun-

kujê siê do niektórych pytañ, co do których zosta-
³em poproszony o udzielenie odpowiedzi.
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W imieniu strony rz¹dowej, ale w szczególnoœci
w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej prag-
nê gor¹co poleciæ do ¿yczliwego rozpatrzenia
ustawê o zmianie ustawy o powszechnym obo-
wi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o zmianie niektórych innych ustaw, uchwalon¹
w dniu 16 lipca bie¿¹cego roku przez Sejm RP.

Ustawa ta jest zwieñczeniem intensywnych
prac legislacyjnym podjêtych w resorcie obrony,
zmierzaj¹cych do prawnej regulacji bardzo istot-
nego przedsiêwziêcia w odniesieniu do ca³ego ob-
szaru obronnoœci, mianowicie profesjonalizacji
Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Przes³ana do Wysokiego Senatu ustawa wraz
z ju¿ uchwalonymi lub procedowanymi w parla-
mencie ustawami zwi¹zanymi z tematyk¹ po-
wszechnego obowi¹zku obrony RP tworzy kom-
pleksowy pakiet regulacji decyduj¹cych o powo-
dzeniu profesjonalizacji.

O ile poprzednie nowelizacje ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku
obrony RP stanowi³y fundament profesjonalizacji
si³ zbrojnych, o tyle przedstawiana ustawa z dnia
16 lipca stanowi prawne zwieñczenie tego proce-
su. Przyjêta gradacja i kolejnoœæ zmian ustawo-
wych dotycz¹cych profesjonalizacji wynika zaœ
z koniecznoœci ewolucyjnego, choæ ograniczonego
w czasie ich wdra¿ania. Zawarte w przed³o¿onej
ustawie rozwi¹zania s¹ konsekwencj¹ realizacji
ustaleñ rz¹dowego „Programu profesjonalizacji
Si³ Zbrojnych RP na lata 2008–2010”, przyjêtego
w dniu 5 sierpnia 2008 r. przez Radê Ministrów.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Jednym z g³ównych za³o¿eñ profesjonalizacji si³
zbrojnych jest zast¹pienie dotychczasowego spo-
sobu ich uzupe³niania, opartego na obowi¹zko-
wej s³u¿bie wojskowej, uzupe³nieniem zwi¹za-
nym z preferowanymi formami tej¿e s³u¿by, wyra-
¿aj¹cymi siê w dobrowolnoœci i zawodowym cha-
rakterze. Tym samym dotychczasowe obowi¹zki
obywateli zwi¹zane z odbywaniem s³u¿by wojsko-
wej na zasadzie obligatoryjnoœci zostan¹ ograni-
czone do niezbêdnego minimum i wyj¹tkowych
sytuacji zwi¹zanych z zagro¿eniem bezpieczeñ-
stwa pañstwa. Rozwi¹zania zamieszczone w ni-
niejszej ustawie maj¹ s³u¿yæ realizacji tych za³o-
¿eñ. Potraktowanie jako wyj¹tku tych sytuacji,
w których mo¿e byæ odbywana obowi¹zkowa za-
sadnicza s³u¿ba wojskowa i prowadzone prze-
szkolenie wojskowe absolwentów szkó³ wy¿szych,
uzasadnia eliminacjê alternatywnych rodzajów
tego obowi¹zku, s³u¿¹cych g³ównie wczeœniejsze-
mu uregulowaniu stosunku do s³u¿by wojskowej.
Dlatego znosi siê mo¿liwoœæ odbywania przyspo-
sobienia obronnego i przeszkolenia przez studen-
tów w trakcie studiów. Ponadto zniesiony zosta-
nie wymóg odbywania zajêæ wojskowych przez
studentów uczelni morskich.

W nowym stanie prawnym osoby uznane za
zdolne do odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej
bêd¹ w okresie, w którym nie istnieje obowi¹zek
jej odbywania, z urzêdu przenoszone do rezerwy
w ramach kwalifikacji wojskowej. Oznacza to, ¿e
osoby te w nowym porz¹dku, nawet w przypadku
przywrócenia obowi¹zku odbywania zasadniczej
s³u¿by wojskowej, nie bêd¹ ju¿ podlegaæ powo³a-
niu do tej s³u¿by, gdy¿ bêd¹ mia³y uregulowany
stosunek do s³u¿by wojskowej.

Pragnê podkreœliæ historyczne znaczenie oma-
wianej ustawy, bowiem wraz z jej wejœciem w ¿y-
cie zakoñczy siê era obowi¹zkowej s³u¿by wojsko-
wej oraz jej form zastêpczych i równorzêdnych.

Panie i Panowie Senatorowie! Kolejnym wa¿-
nym obszarem regulacji w przedstawianej usta-
wie s¹ rozwi¹zania dotycz¹ce roli i utworzenia
Narodowych Si³ Rezerwowych. Przepisy uchwa-
lonej ustawy przewiduj¹, i¿ na potrzeby za-
rz¹dzania kryzysowego, jak równie¿ wzmocnie-
nia jednostek zawodowych w sytuacjach kryzy-
sowych utrzymywana bêdzie ochotnicza s³u¿ba
w rezerwie. S³u¿bê tê pe³niliby ¿o³nierze rezerwy
w ramach Narodowych Si³ Rezerwowych w wyni-
ku zawartych kontraktów. Na tej podstawie
¿o³nierz rezerwy otrzyma przydzia³ kryzysowy oz-
naczaj¹cy jego dyspozycjê do pe³nienia czynnej
s³u¿by wojskowej oraz koniecznoœæ jej pe³nienia
w okreœlonych sytuacjach.

Na potrzeby Narodowych Si³ Rezerwowych
przewiduje siê wprowadzenie s³u¿by przygoto-
wawczej. Ten nowy rodzaj s³u¿by wojskowej jest
przeznaczony przede wszystkim dla ochotników,
którzy wczeœniej nie pe³nili ¿adnego rodzaju czyn-
nej s³u¿by wojskowej i zamierzaj¹ podj¹æ obo-
wi¹zek w ramach wymienionej formacji. S³u¿ba
przygotowawcza wychodzi równie¿ naprzeciw
oczekiwaniom osób, które identyfikuj¹ siê ze
s³u¿b¹ wojskow¹, jednak nie zamierzaj¹ na sta³e
wi¹zaæ siê z zawodem ¿o³nierza.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zamieszczenie
w omawianej ustawie rozwi¹zañ o trwa³ym, histo-
rycznym znaczeniu dla obronnoœci sk³ania mnie
do wyra¿enia proœby o ich zaakceptowanie, co po-
zwoli na wdro¿enie ustawy ju¿ od pocz¹tku
2010 r.

Pragnê te¿ podziêkowaæ za dotychczasowy trud
w³o¿ony we wnikliwe rozpatrzenie ustawy i w kon-
sekwencji wniesienie poprawek do jej treœci na
posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej w dniu
23 lipca bie¿¹cego roku. Strona rz¹dowa w pe³ni
akceptuje te poprawki. Wnoszê zatem o pozyty-
wn¹ decyzjê Wysokiej Izby w odniesieniu do
przed³o¿onej ustawy.

Jeœli pan marsza³ek pozwoli… Dwa pytania,
jak rozumiem, zosta³y skierowane przez pana se-
natora sprawozdawcê do ministerstwa. Bêdê pró-
bowa³ siê do tego ustosunkowaæ.

Pierwsze pytanie, pana senatora Andrzejew-
skiego, jeœli dobrze pamiêtam, dotyczy³o tego, dla-
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czego nie ma mowy w ustawie o obowi¹zku udzia³u
si³ zbrojnych w dzia³aniach antyterrorystycznych.
To znaczy, przepraszam, dlaczego tutaj jest, a nie
ma w ustawie o sytuacjach kryzysowych. To wyni-
ka po prostu z tego, ¿e we wszystkich ustawach,
które bezpoœrednio mówi¹ o zakresie obowi¹zków
si³ zbrojnych, to jest jasno sformu³owane, a zatem
nie ma potrzeby powtarzania tego zapisu legisla-
cyjnego w ustawach ogólnych. Przypomnê tylko, ¿e
oprócz tego, ¿e w omawianej ustawie jest taki za-
pis, jest on równie¿ w ustawie o ¿andarmerii, jest
w ustawie o s³u¿bie wywiadu, o s³u¿bie kontrwy-
wiadu. A zatem we wszystkich ustawach, które
w sposób bezpoœredni mówi¹ o obowi¹zkach danej
formacji lub ogólnie o obowi¹zkach si³ zbrojnych,
ten element jest uwzglêdniony.

Jeœli chodzi o pytanie pani senator, dotycz¹ce
przewidywañ co do obecnoœci kobiet w si³ach
zbrojnych, to rzeczywiœcie w dniu dzisiejszym
bardzo trudno jest powiedzieæ, jak ta sytuacja bê-
dzie siê kszta³towa³a w przysz³oœci. Po pierwsze,
nie stwarzamy ¿adnych ograniczeñ, ¿adnych pa-
rytetów, jesteœmy zainteresowani wstêpowaniem
do si³ zbrojnych wszystkich kobiet, które siê do te-
go kwalifikuj¹, na takich samych zasadach jak
mê¿czyŸni. Po drugie, musimy mieæ œwiadomoœæ
pewnych ograniczeñ wynikaj¹cych z kodeksu
pracy, s¹ one oczywiste, a równoczeœnie œwiado-
moœæ tego, ¿e niektóre prace, które s¹ w ramach
zawodowych si³ zbrojnych, mog¹ byæ wykonywa-
ne przez kobiety. Na przyk³ad s³u¿ba zdrowia to
jest takie naturalne miejsce, które na pewno spot-
ka siê z wiêkszym zainteresowaniem kobiet.
W tym zakresie nie wprowadzamy ¿adnych ogra-
niczeñ ze wzglêdu na to, czy kobieta, czy mê¿czyz-
na bêd¹ przyjmowani do s³u¿by zawodowej.

Jakiego siê spodziewamy ostatecznego wyniku?
No myœlê, ¿e to bardzo trudno oszacowaæ, ale na
pewno docelowo co najmniej 10%, a prawdopo-
dobnie wiêcej ni¿ 10%. Mogê tylko powiedzieæ, ¿e
w tym roku wœród kandydatów zg³aszaj¹cych siê
do szkó³ oficerskich by³o to prawie 40%. Œwiadczy
to o bardzo du¿ym zainteresowaniu kobiet zawo-
dow¹ s³u¿b¹ w wojsku. Ale jaki bêdzie ostateczny
rezultat, dzisiaj nie potrafimy powiedzieæ. Jedno
jest pewne – nie bêd¹ wprowadzane ¿adne sztucz-
ne ograniczenia, kwalifikacje s¹ najwa¿niejsze, ale
bardzo precyzyjnie okreœlone przepisy, mówi¹ce
o szacunku dla kobiety, zawarte miêdzy innymi
w kodeksie pracy, bêd¹ oczywiœcie przez nas
w pe³ni respektowane. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Krystyna Bochenek: Przepraszam, Pa-

nie Marsza³ku. Czy mogê dopowiedzieæ?)

Oczywiœcie, ale pierwszy by³ pan senator Meres.
Proszê bardzo.
(G³os z sali: Dajczak by³ pierwszy.)
Senator Dajczak by³ pierwszy. Dobrze.
Proszê bardzo.

Senator Krystyna Bochenek:
Pan senator mi ust¹pi³, zgodnie z regulami-

nem.
Panie Ministrze, czy pan móg³by mi przybli¿yæ

tê liczbê, jeœli chodzi o kobiety, które by³y z pobo-
ru. Jaki to by³ procent? Czy ta liczba te¿ by³a blis-
ka 10% – tak jak w tej chwili pañstwo przewiduj¹ –
czy by³a inna?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Stanis³aw Komorowski:
Z poboru? Przecie¿ nie by³o ¿adnego obowi¹zku

udzia³u kobiet. W zwi¹zku z tym 0%.
(G³os z sali: S³u¿by medyczne…)
A w s³u¿bie zawodowej, bo przecie¿ czêœæ na-

szych si³ zbrojnych ju¿ jest uzawodowiona,
w chwili obecnej jest oko³o tysi¹ca, czyli mo¿na
powiedzieæ, ¿e na dzieñ dzisiejszy to jest mniej
wiêcej 1%. Ale to jest s³u¿ba zawodowa, broñ Bo-
¿e, nie poborowa, bo w tej nie by³o kobiet w ogóle.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja jednak wróci³bym, Panie Ministrze, do pyta-

nia dotycz¹cego terenowych organów administra-
cji wojskowej. Otó¿ wiemy, ¿e na poziomie samo-
rz¹dów wystêpuj¹ okreœlone centra zarz¹dzania
kryzysowego, czy to miejskie, czy to powiatowe,
czy te¿ centra powiadamiania ratunkowego. Jak
terenowe organa administracji wojskowej wpisz¹
siê, w myœl ustawy, w³aœnie w ten systemem koor-
dynacyjny, je¿eli chodzi o zarz¹dzanie kryzysowe
czy te¿ reakcje na stan klêski ¿ywio³owej. Czy mi-
nisterstwo nad tym pracuje? To jest jedna rzecz.

I druga, je¿eli pan minister by³by uprzejmy. Czy
mo¿na uœciœliæ – w sensie: co do dnia – termin,
kiedy ta edukacja dla bezpieczeñstwa wejdzie do
szkó³, do gimnazjów i do szkó³ ponadgimnazjal-
nych? Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Stanis³aw Komorowski:
Na drugie pytanie pana senatora nie ma w tej

chwili odpowiedzi, dlatego ¿e to bêdzie wynikaæ
z uzgodnieñ naszego ministerstwa z minister-
stwem edukacji i ministerstwem szkolnictwa
wy¿szego. Na to pytanie nie potrafiê odpowie-
dzieæ. Intencja nasza jest taka, ¿eby to zosta³o
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wprowadzone jak najszybciej. Na pewno nie bê-
dzie to w najbli¿szym roku szkolnym. Czy bêdzie
w nastêpnym? Byæ mo¿e, ale, tak jak powiedzia-
³em, zale¿y to od uzgodnieñ pomiêdzy resortami.

Przyznam siê, ¿e na pierwsze pytanie nie potra-
fiê odpowiedzieæ, muszê siê wesprzeæ informacja-
mi moich ekspertów.

Panie Marsza³ku, czy mogê prosiæ o…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Zastêpca Dyrektora Departamentu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Mariusz Tomaszewski:

Pu³kownik Tomaszewski, zastêpca dyrektora
Departamentu Prawnego.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, je¿eli chodzi
o udzia³ przedstawicieli wojska w systemie za-
rz¹dzania kryzysowego, to on oczywiœcie jest
przewidziany i na szczeblu centralnym, gdzie wi-
ceprzewodnicz¹cym zespo³u centralnego jest mi-
nister obrony narodowej, i na szczeblach wojewó-
dzkich. Szefowie wojewódzkich sztabów wojsko-
wych wchodz¹ w sk³ad wojewódzkich sztabów
kryzysowych jako zastêpcy szefów tych¿e szta-
bów. Dziêkujê bardzo.

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

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, powiedzia³ pan, ¿e ustawa ma

wspomóc profesjonalizacjê armii, która ma siê
sk³adaæ ze stu tysiêcy ¿o³nierzy zawodowych
i dwudziestu tysiêcy ¿o³nierzy nowej formacji,
wprowadzanej t¹ ustaw¹, Narodowych Si³ Rezer-
wowych. Czy w œwietle chocia¿by naszej wczoraj-
szej dyskusji o bud¿ecie, o ciêciach, o kryzysie, te
liczby s¹ nadal aktualne? To jest jedno pytanie.

I drugie pytanie. Otrzymujemy takie sygna³y…
Ja przynajmniej spotka³em siê z takimi sygna³a-
mi, p³yn¹cymi z jednostek, ¿e niektóre jednostki
w miejsce ¿o³nierzy poborowych – ¿e tak powiem –
wychodz¹cych aktualnie z tego poboru, mog¹ nie
otrzymaæ etatów, w³aœnie w zwi¹zku z kryzysem.
Czy takie sytuacje mog¹ siê zdarzyæ?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Stanis³aw Komorowski:

Panie Senatorze, jeœli chodzi o pytania, to jedno
z drugim jest œciœle zwi¹zane. Plan jest jednozna-
czny – docelowo zawodowe si³y zbrojne maj¹ li-
czyæ sto tysiêcy i to nie jest w ¿aden sposób zagro-
¿one. A do dwudziestu tysiêcy w Narodowych Si-
³ach Rezerwowych bêdziemy dochodziæ stopnio-
wo, poniewa¿ jest to nowa formacja i ludzie musz¹
byæ do tego w odpowiedni sposób przygotowani.
A zatem jest to kwestia paru lat, ¿eby ta grupa rze-
czywiœcie liczy³a dwadzieœcia tysiêcy osób. To jest
to, co w tej chwili planujemy jako docelowy sk³ad
– sto plus dwadzieœcia.

Ale w zwi¹zku z sytuacj¹ bud¿etow¹ te sto ty-
siêcy nie jest zagro¿one. Bêdziemy czyniæ wszyst-
ko, aby od przysz³ego roku, od momentu, kiedy
zakoñczymy proces profesjonalizacji – w tej chwili
jeszcze s¹ jacyœ poborowi, ju¿ nieliczni, ale jeszcze
s¹… Od 1 stycznia 2010 r. na pewno nie bêdzie
ani jednego poborowego w si³ach zbrojnych.
Wszystko wskazuje na to, ¿e zrealizujemy to, co
by³o planowane, a mianowicie, ¿e zawodowa ar-
mia bêdzie liczy³a sto tysiêcy. Czy pierwszego dnia
od momentu wyjœcia poborowego z danej jedno-
stki bêdzie on od razu zast¹piony przez ¿o³nierza
zawodowego? Mo¿e byæ jakiœ okres przejœciowy,
ale jak powiedzia³em, docelowo w przysz³ym roku
zamierzamy wykonaæ plan. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ustawa zak³ada, ¿e ci studen-

ci, którzy mieli obowi¹zkowe zajêcia wojskowe na
studiach, do koñca roku bêd¹ je nadal odbywaæ.
Czy to dotyczy tak¿e studentów, którzy rozpoczy-
naj¹ studia, tych na pierwszym roku studiów?
Czy oni tylko przez te trzy miesi¹ce bêd¹ takie za-
jêcia musieli odbywaæ? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Stanis³aw Komorowski:

Logiczne wydaje mi siê, ¿e nie bêd¹ odbywaæ ta-
kiego przeszkolenia. Nie ma takiego obowi¹zku
ani potrzeby.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Proszê, pan senator Rafa³ Muchacki. Proszê

uprzejmie, Panie Senatorze.

Senator Rafa³ Muchacki:
Panie Ministrze, czy móg³by mi pan powiedzieæ,

jak wygl¹da w tej chwili mianowanie na wy¿szy
stopieñ wojskowy osób duchownych?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, pan minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Stanis³aw Komorowski:
Odbywa siê to na takich samych zasadach jak

w przypadku wszystkich innych osób. Proszê to
skorygowaæ, je¿eli nie. Wed³ug mojej najlepszej
wiedzy duchowni w si³ach zbrojnych s¹ awanso-
wani dok³adnie na takich samych zasadach jak
wszyscy pozostali cz³onkowie si³ zbrojnych.

(Senator Rafa³ Muchacki: Ja wiem. Pytam, bo
w Sejmie by³ dr¹¿ony ten problem. Ja tylko z cie-
kawoœci pytam, dlaczego…)

Ale rozumiem, ¿e panowie eksperci potrakto-
wali w normalny…

(Senator Rafa³ Muchacki: Czyli nie s¹ inaczej
traktowani, s¹ normalnie traktowani. Dziêkujê.)

Tak jest. Czyli moja wiedza jest prawid³owa. Nie
ma ¿adnych szczególnych zasad, odbywa siê to na
normalnych, ogólnych zasadach.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Panowie eksperci potwierdzaj¹ skinieniem g³o-

wy. Dziêkujê bardzo.
I pan marsza³ek Zbigniew Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Ministrze, mimo ogólnego entuzjazmu,

który towarzyszy powo³ywaniu profesjonalnych
si³ zbrojnych, jest jeden problem, który w³aœciwie
umyka naszej uwadze. A mianowicie obrona na-
rodowa to by³o jednak potê¿ne, naprawdê potê¿ne
Ÿród³o edukacyjne. Co roku ze sto tysiêcy ludzi,
którzy do edukacji na ogó³ nie mieli dostêpu, wê-
drowa³o na ró¿nego rodzaju przeszkolenia. Naby-
wali kwalifikacje, zostawali na przyk³ad kierow-
cami, ocierali siê o œwiat. W tej chwili tego nie ma-
my. Czy w zwi¹zku z tym podejmowane s¹ jakieœ
próby, a¿eby to w jakikolwiek sposób zrekompen-

sowaæ? Bo to bêdzie piekielna dziura, je¿eli chodzi
o bardzo szerokie rzesze spo³eczne. Budowa
zwi¹zków strzeleckich, „Soko³a”, diabli wiedz¹
czego, gwardii narodowej… No, czegokolwiek.
W ka¿dym razie ta siedemnastotysiêczna rezerwa
raczej wygl¹da œmiesznie w tym kontekœcie, o któ-
rym ja mówi³em. I to jest bardzo powa¿ny pro-
blem.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê uprzejmie o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Stanis³aw Komorowski:
Panie Senatorze! Panie Marsza³ku! Pani Mar-

sza³ek! W pe³ni podzielam uwagê, któr¹ pan mar-
sza³ek zg³asza. Rzeczywiœcie, tego typu rola
pe³niona dotychczas przez si³y zbrojne mia³a
ogromne znaczenie dla spo³eczeñstwa jako ca³o-
œci. Jednak Ministerstwo Obrony Narodowej
w dobie wspó³czesnej musi przede wszystkim za-
jmowaæ siê tym, co jest jego podstawowym obo-
wi¹zkiem, a mianowicie tworzeniem profesjonal-
nych si³ zbrojnych, które zarówno s¹ w stanie
broniæ terytorium Rzeczypospolitej, jak i braæ
udzia³ w misjach zagranicznych, jeœli taka jest
decyzja, bo równie¿ w ten sposób bronimy siebie
lub swoich sojuszników. To jest podstawowe za-
danie. I ta perspektywa nie mo¿e nam umykaæ,
gdybyœmy zaanga¿owali siê bezpoœrednio w to
dzia³anie, o którym pan senator mówi³. W zwi¹z-
ku z tym mamy na uwadze przede wszystkim to,
¿e si³y profesjonalne w dzisiejszej dobie musz¹
byæ naprawdê fantastycznie wyposa¿one, a lu-
dzie musz¹ umieæ obs³ugiwaæ sprzêt, zatem trze-
ba inwestowaæ w ludzi. Musimy to robiæ, ¿eby by-
li przez wiele lat zwi¹zani z nami, z armi¹, i ¿eby
mogli tworzyæ si³y, które rzeczywiœcie bêd¹ mog³y
nas broniæ. Niemniej jednak, zgodnie z tym,
o czym powiedzia³ pan senator, je¿eli tego typu
inicjatywy, dotycz¹ce na przyk³ad, jak pan sena-
tor wymieni³, tworzenia zwi¹zków strzeleckich
czy jakichœ innych organizacji, tworzy³yby pozy-
tywn¹ atmosferê wokó³ pewnego typu wychowa-
nia, wychowania patriotycznego, ale i przygoto-
wania zawodowego do ¿ycia, to wszystkie tego ty-
pu inicjatywy na pewno bêd¹ siê spotykaæ z pozy-
tywn¹ reakcj¹, z patronatem – tak mo¿na by to
nazwaæ – czy to ministra obrony, czy jednostek
wojskowych istniej¹cych w danym regionie, wa¿-
nych z punktu widzenia lokalnej spo³ecznoœci.
Nie mo¿e to byæ podstawowym celem, jaki przy-
œwieca³by dzia³aniom podejmowanym przez mi-
nistra obrony narodowej i si³y zbrojne, ale na pe-
wno bêdzie siê spotyka³o ze wsparciem ze strony
si³ zbrojnych. Chodzi o to, aby tego typu ubytek,
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o którym pan senator powiedzia³, zosta³ uzu-
pe³niony gdzieœ indziej, ¿eby to naprawiono
gdzieœ indziej, ale nie poprzez nasze bezpoœre-
dnie dzia³anie, bo na to po prostu nie mamy ani
œrodków, ani nie mamy takich mo¿liwoœci.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Szwajcarzy
maj¹.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz pan senator Witold Idczak, potem pan se-

nator Jan Wyrowiñski.

Senator Witold Idczak:
Panie Ministrze, mam nastêpuj¹ce pytanie.

Niedawno zmienialiœmy ustawê o zarz¹dzaniu
kryzysowym. I tam wyraŸnie przyznaje siê Agencji
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego kompetencje
w dziedzinie zarz¹dzania kryzysowego w czêœci
dotycz¹cej ochrony i przeciwdzia³ania terroryz-
mowi. Jak w tej chwili bêdzie wygl¹da³a relacja
pomiêdzy s³u¿bami, na przyk³ad relacja miêdzy
S³u¿b¹ Wywiadu Wojskowego, zobowi¹zan¹
w tym momencie poprzez szefa wojewódzkiego
sztabu wojskowego do udzia³u w realizacji zadañ
z zakresu zarz¹dzania kryzysowego w wojewódz-
twie, a pomiêdzy cywiln¹ s³u¿b¹ wywiadu, jak¹
jest ABW? Czy nie widzi pan tutaj konfliktu? Kto
komu bêdzie podlega³, kto komu bêdzie udziela³
informacji? I jak ten kompetencyjny problem, na
który zwracaliœmy uwagê, zostanie rozwi¹zany
w praktyce? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Stanis³aw Komorowski:
Wydaje mi siê, ¿e te sprawy s¹ bardzo precyzyj-

nie uregulowane we wszystkich tych ustawach,
w których jest mowa o zakresie obowi¹zków, jakie
ma statutowo przydzielone ka¿da z wymienio-
nych formacji, czy jest to SWW, czy SKW, czy
ABW, czy jakakolwiek inna s³u¿ba. W ustawie,
która tworzy tê s³u¿bê, zakres wspó³dzia³ania
z pozosta³ymi jest jasno okreœlony, zw³aszcza
w miejscach, w których dochodzi do nak³adania
siê kompetencji; s¹ okreœlone mechanizmy
wspó³dzia³ania pomiêdzy tymi s³u¿bami. Tak ¿e ja
przyznajê, ¿e nie widzê tutaj niebezpieczeñstwa
co do podzia³u kompetencji, bo te kompetencje s¹
j e d n o z n a c z n i e o k r e œ l o n e w u s t a w a c h
dotycz¹cych ka¿dej ze s³u¿b.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Jan Wyrowiñski, proszê.

Senator Jan Wyrowiñski:

Zabieram g³os w zwi¹zku z pytaniem pana mar-
sza³ka Romaszewskiego. Pan minister zapewne
wie, ¿e… Ja przynajmniej pó³ roku temu dowie-
dzia³em siê o tym, ¿e istnieje taki spontaniczny
ruch, nie wiem, organizacja m³odych ludzi, którzy
sami siê gromadz¹, raz czy dwa razy w tygodniu,
i organizuj¹ sobie manewry, dzia³aj¹c zgodnie, ¿e
tak powiem, z procedur¹ wojskow¹. Kiedy mia³em
okazjê siê z nimi spotkaæ w Grudzi¹dzu, by³em za-
skoczony poziomem ich wiedzy wojskowej, profe-
sjonalizmem. I oni mi mówili, ¿e proponowali ja-
k¹œ wspó³pracê oficjalnym strukturom wojsko-
wym, ale to, niestety, przynajmniej tam, w³aœnie
na terenie Grudzi¹dza czy Torunia, spotyka³o siê
z niechêci¹, powiedzmy sobie, by³o niedoceniane.
A myœlê, ¿e ta inicjatywa to kapitalna rzecz. Mo¿-
na by tych m³odych ludzi potraktowaæ jak tak¹,
powiedzmy sobie, rezerwê kadrow¹. Skoro to
wszystko dzia³a zgodnie z prawem, to dla wojska
to jest, moim zdaniem, potê¿na dawka nowej
energii, nowego myœlenia, jak s¹dzê, równie¿
o wojsku. Oni s¹ znakomicie zorganizowani, dzia-
³aj¹ przez internet, s¹dzê, ¿e ich struktury dowód-
cze dzia³aj¹ na profesjonalnym poziomie. Jak pan
minister widzi te sprawy? Czy pan w ogóle o tym
wie? To nie s¹ paintballowcy, to jest po prostu ta-
ka pepiniera wojskowa.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Stanis³aw Komorowski:

Panie Senatorze, ja akurat o tym konkretnym
przypadku nie by³em wczeœniej informowany,
tym bardziej ¿e nie s¹ to sprawy, które na co dzieñ
le¿¹ w zakresie moich obowi¹zków. Ale z ca³¹ pew-
noœci¹ mogê powiedzieæ jedno, reaguj¹c na pañ-
sk¹ wypowiedŸ, Panie Senatorze. Tego typu od-
dolne dzia³anie, samoorganizowanie siê spo³e-
czeñstwa, które przecie¿ ma s³u¿yæ budowaniu
pewnego esprit de corps, pewnego sposobu pod-
chodzenia do spraw bezpieczeñstwa i obronnoœci,
a w szerszym kontekœcie pielêgnowaniu patrioty-
cznych tradycji w spo³eczeñstwie polskim, tego
typu inicjatywy, po tym okresie przejœciowym,
z jakim mamy w tej chwili do czynienia, czyli prze-
jœciu do armii w pe³ni profesjonalnej, co wymaga
dodatkowych obowi¹zków wynikaj¹cych z proce-
su reformy, na pewno spotkaj¹ siê z pozytywnym
odzewem ze strony lokalnych dowództw, oczywi-
œcie pod jednym jedynym warunkiem – musz¹ byæ
zgodne z prawem. One na pewno chêtnie bêd¹
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wspó³pracowaæ i wspieraæ tego typu spo³eczne,
samotworz¹ce siê inicjatywy – pod warunkiem,
jak powiedzia³em, ¿e bêd¹ one zgodne z prawem –
i nie mam co do tego ¿adnych w¹tpliwoœci.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Janusz Rachoñ.

Senator Janusz Rachoñ:
Wracaj¹c do pytania pana senatora Roma-

szewskiego… Panie Ministrze, w ca³ej rozci¹g³oœci
podzielam pañskie zdanie co do podstawowych
zadañ armii. Ale mam pytanie. Czy nie uwa¿a
pan, ¿e jednym z podstawowych powodów powo-
³ania armii zawodowej jest niebywa³y postêp te-
chnologiczny, który obserwujemy dzisiaj zarówno
w armii, jak i w przemyœle zbrojeniowym?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Stanis³aw Komorowski:
Tak, w³aœnie o tym mówi³em przed chwil¹. No-

woczesna armia musi byæ wyposa¿ona w bardzo
skomplikowany sprzêt, a tylko zawodowy ¿o³nierz
jest w stanie bez uszczerbku dla tego sprzêtu,
w sposób w³aœciwy i w pe³ni efektywny wykony-
waæ te obowi¹zki, które spoczywaj¹ na armii za-
wodowej. Po prostu w dzisiejszych czasach nie je-
steœmy w stanie w ci¹gu dziewiêciu miesiêcy przy-
gotowaæ poborowego ¿o³nierza do tego, ¿eby sku-
tecznie, ale i, mówi¹c uczciwie, bez uszczerbku
dla tego sprzêtu by³ w stanie go obs³ugiwaæ i ¿eby
pieni¹dze wydane na bardzo drogi sprzêt zwraca³y
siê w postaci efektywnego systemu obrony.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I pan senator genera³ Zbigniew Meres.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Ja równie¿ chcia³bym nawi¹zaæ do pytania pa-

na marsza³ka Romaszewskiego. Wydaje mi siê,
Panie Ministrze, ¿e tutaj jest chyba równie¿ tak, ¿e
gdy do s³u¿by zawodowej wstêpuje ktoœ, kto skoñ-
czy³ wy³¹cznie gimnazjum, bo takie przypadki te¿
bêd¹, to on zyskuje zawód – przechodzi tam
okreœlone przeszkolenie, na przyk³ad kurs kie-
rowców, i staje siê ¿o³nierzem zawodowym. To jest
w³aœnie dodatkowy kierunek zwi¹zany ze wstêpo-
waniem do tej s³u¿by albo dodatkowa…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej Stanis³aw Komorowski: Motywacja.)

… motywacja, dla której ten ktoœ wstêpuje do
tej s³u¿by. Czyli w zasadzie jest to równie¿, tak sa-
mo jak do tej pory, zdobywanie zawodu. Czy tak
jest, Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Stanis³aw Komorowski:

Jak najbardziej. Ograniczaj¹c siê do tego kon-
kretnego przyk³adu kierowcy, powiem tak. Po
dziewiêciu miesi¹cach s³u¿by poborowej mo¿na
by³o, tak by³o dotychczas, zdobyæ zawód kierowcy
i byæ kierowc¹ cywilnym. To, co teraz bêdzie mia³o
miejsce w wojsku, ju¿ ma miejsce, to jest prze-
kszta³cenie w armiê zawodow¹, która równie¿
musi mieæ kierowców. A zatem bêdzie to zawodo-
wy ¿o³nierz ze specjalizacj¹, w cudzys³owie, kie-
rowca. Jest to w jakimœ sensie szczegó³owy, tak to
nazwê, zawód w ramach zawodu ¿o³nierza. Jak
najbardziej tak.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I pan senator Grzegorz Banaœ.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, mam pytanie w nawi¹zaniu do

paru innych, które przed chwil¹ pad³y. Ze-
chcia³by pan minister mnie i innym senatorom
przybli¿yæ, jakie zatem specjalistyczne wymaga-
nia s¹ dziœ, w œwietle ustawy, w œwietle zmian
w naszym wojsku i profesjonalizacji tego¿ wojska,
stawiane szeregowcom piechoty na polu walki?
Co takiego specjalistycznego… Czym musi siê wy-
kazywaæ ¿o³nierz tego typu? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Stanis³aw Komorowski:
¯o³nierz piechoty, decyduj¹c siê na wst¹pienie

do armii zawodowej, musi spe³niaæ warunki, któ-
re s¹ niezbêdne do tego, ¿eby podj¹æ tak¹ s³u¿bê,
ale w momencie wstêpowania do s³u¿by nie musi
posiadaæ tych umiejêtnoœci, które przecie¿ nabê-
dzie dopiero w momencie, kiedy zostanie wyszko-
lony po to, ¿eby zaj¹æ odpowiednie miejsce w sze-
regu. A zatem badane s¹ predyspozycje psychicz-
ne i wszystkie te elementy, które nie wynikaj¹
bezpoœrednio z wykszta³cenia. Poziom wy-
kszta³cenia niezbêdny w zale¿noœci od tego, o ja-
kim szczeblu mówimy, jest… Rozumiem, ¿e nie
o to pan senator pyta. Prawda? Tylko…
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Senator Grzegorz Banaœ:

Nie o to. Je¿eli mo¿na doprecyzowaæ pytanie,
Pani Marsza³ek… Jak znaczne s¹ dzisiaj ró¿nice
pomiêdzy zawodowym szeregowcem, który wy-
pe³nia swoje obowi¹zki w³aœnie jako szeregowiec
piechoty, a tym z poboru, tym, który przychodzi
z ulicy, tym, którego, jak pan minister raczy³ nie-
dawno stwierdziæ, nale¿y szkoliæ i jeszcze raz
szkoliæ, d³ugo szkoliæ, bo u¿ywa on bardzo specja-
listycznego sprzêtu? Bo wydaje mi siê, ¿e w pew-
nych segmentach raczej nie ma mowy o tym nad-
miernym wyposa¿eniu w sprzêt specjalistyczny
i nie ma nadmiernej potrzeby bardzo intensywne-
go, specjalistycznego szkolenia ¿o³nierzy tych
podstawowych grup, na przyk³ad ¿o³nierzy pie-
choty. Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Stanis³aw Komorowski:
Zapewniam pana senatora, ¿e technika idzie

tak znacz¹co do przodu, ¿e dzisiejszy szeregowy
i szeregowy sprzed dziesiêciu czy dwudziestu lat
to s¹ ludzie zupe³nie inaczej wyposa¿eni, w zu-
pe³nie innego typu sprzêt, znacznie bardziej zaa-
wansowany technologicznie. Dzisiaj od ¿o³nierza,
który rozpoczyna s³u¿bê od najni¿szego stopnia,
nie wymaga siê, aby posiada³ znajomoœæ sprzêtu,
w który po odpowiednio d³ugim okresie przeszko-
lenia zostanie wyposa¿ony. W tym sensie nie ma
¿adnej ró¿nicy pomiêdzy kwalifikacjami, które
by³y wymagane w momencie poboru, a wymaga-
nymi wtedy, gdy ¿o³nierz by³ kwalifikowany do
s³u¿by zawodowej. Dziêki profesjonalizacji mamy
ten przywilej, ¿e mo¿emy wybraæ najlepszych,
czyli tych, którzy maj¹ lepsze predyspozycje psy-
chiczne, ale równie¿ maj¹ lepsze przygotowanie
w sensie wykszta³cenia. Jednak dla tych najni¿-
szych stopniem nie ma ¿adnych warunków
wstêpnych takich jak to, ¿e musz¹ mieæ okreœlon¹
wiedzê z zakresu techniki obs³ugiwania czegokol-
wiek, karabinu czy armaty, bo to przeszkolenie
przejd¹ w momencie, kiedy zostan¹ przyjêci. A to,
o czym ja mówi³em, ¿e proces szkolenia jest d³u¿-
szy ni¿ dziewiêæ miesiêcy… No, zwi¹zujemy siê
z ¿o³nierzem na okres wielu lat, a w niektórych
przypadkach na dekady, w zwi¹zku z tym proces
przygotowania trwa d³u¿ej ni¿ dziewiêæ miesiêcy.
Ale ca³e specjalistyczne wykszta³cenie, które jest
niezbêdne i wynika ze specyfiki s³u¿enia w danej
jednostce wojskowej, ¿o³nierz zdobywa w czasie
szkolenia, po przyjêciu go do s³u¿by zawodowej.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ustawa znosi przysposobienie

obronne, szkolenie, któremu poddawani byli stu-
denci i studentki. Ono by³o nieobowi¹zkowe. Pro-
si³bym o komentarz, bo my mo¿e, mówi¹c tu o tym
uzawodowieniu armii, za daleko po prostu siê po-
suwamy, gdy¿ trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e mog¹ byæ
takie krytyczne sytuacje, w których nie tylko na
armii zawodowej bêdziemy opierali nasz¹ obronê.

Mówi¹c jeszcze o edukacji w zakresie przyspo-
sobienia obronnego, prosi³bym, aby pan minister
powiedzia³, czym bêdzie siê ró¿ni³o dotychczaso-
we przysposobienie obronne w gimnazjach i szko-
³ach ponadgimnazjalnych od edukacji dla bezpie-
czeñstwa. Jak to bêdzie wygl¹da³o programowo?
Chodzi oczywiœcie o za³o¿enia, bo myœlê, ¿e pan
minister mo¿e nie znaæ szczegó³ów.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Stanis³aw Komorowski:
Przyznam, ¿e na drugie pytanie nie potrafiê

odpowiedzieæ. Nie wiem, jakie s¹ za³o¿enia, dla-
tego ¿e te za³o¿enia bêd¹ dopiero wypracowywa-
ne we wspó³pracy z Ministerstwem Edukacji Na-
rodowej. Jaki bêdzie tego kszta³t? Mogê tylko siê
domyœlaæ, ¿e zostan¹ tam zawarte takie doœæ
oczywiste elementy, które bêd¹ m³odym ludziom
t³umaczy³y elementy bezpieczeñstwa, pocz¹wszy
od tego, w jaki sposób nale¿y siê zachowywaæ
w sytuacjach niebezpiecznych, a skoñczywszy
na tym, w jaki sposób dzia³a system bezpieczeñ-
stwa pañstwowego, system obrony pañstwa,
abyœmy – nie daj Bóg – gdy spo³eczeñstwo siê
znajdzie w sytuacji kryzysowej, wszyscy rozu-
mieli skalê potrzeb i sposoby podejmowania
dzia³añ, które maj¹ zapewniaæ bezpieczeñstwo.
Na pewno bêdzie w tym równie¿ element przeka-
zywania m³odemu pokoleniu spraw dotycz¹cych
naszego historycznego etosu, jaki jest zwi¹zany
z si³ami zbrojnymi, z patriotyzmem, najogólniej
rzecz bior¹c. Tak ¿e to bêdzie konglomerat ró¿-
nych elementów, które maj¹ mentalnie przygoto-
waæ ka¿dego Polaka do tego, ¿eby potrafi³ siê zna-
leŸæ w sytuacji kryzysowej.

Jeœli chodzi o pañskie, Panie Senatorze, pier-
wsze pytanie, dotycz¹ce zniesienia przeszkole-
nia studentów w trakcie studiów, to ten element
jest spójny z tym, co za³o¿yliœmy, podejmuj¹c de-
cyzjê o profesjonalizacji polskiej armii. Nie chce-
my mieæ bardzo wielu powierzchownie przygoto-
wanych. Chcemy mieæ armiê ma³¹, ale w pe³ni
gotow¹ do obrony Rzeczypospolitej. Uznaliœmy,
¿e œrodki na dzia³ania dotycz¹ce budowania bez-
pieczeñstwa, zw³aszcza aktualnie, ale i w przy-
sz³oœci, s¹ ograniczone, wiêc œrodki te trzeba wy-
korzystywaæ w sposób jak najbardziej efekty-
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wny. Nie chcê mówiæ o trwonieniu, ale ze wzglêdu
na to, ¿e œrodki s¹ ograniczone, musimy je wyko-
rzystywaæ tam, gdzie one s¹ naprawdê koniecz-
ne. Organizowanie szkolenia dla studentów, po-
niewa¿ przynosi ono bardzo niewielki efekt, gdy¿
tego typu szkolenie, jakie odbywa³o siê dawniej,
by³o tak naprawdê kompletnie bezu¿yteczne, po-
wiedzmy to sobie szczerze… W zwi¹zku z tym
uwa¿am, ¿e powielanie tego typu szkolenia w dzi-
siejszych czasach jest po prostu trwonieniem
ograniczonych œrodków, a takie szkolenie stu-
dentów te¿ kosztuje.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Najpierw pan senator…
Pan senator W³adys³aw Ortyl jeszcze raz, a po-

tem pan senator Banaœ.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Tylko jeszcze uzupe³niê… Myœlê, ¿e przeszkole-

nie w takiej formie, w jakiej by³o, bêd¹ce czêsto
nawet przedmiotem ¿artów i dowcipów do dzisiaj
funkcjonuj¹cych, to tak. Mo¿e jednak nale¿a³oby
podejœæ do tego podobnie jak w szko³ach gimnaz-
jalnych czy ponadgimnazjalnych, mo¿e nale¿a³o-
by zmieniæ tê formu³ê i pozostawiæ to jako zajêcia
nieobowi¹zkowe, ¿eby by³o zainteresowanie tym,
a potem by³ byæ mo¿e jakiœ efekt tego. Tak myœlê.
Dziêkujê bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej Stanis³aw Komorowski: Rozumiem, ¿e
by³ to tylko komentarz.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz pan senator Grzegorz Banaœ, proszê.
Potem senator Andrzejewski.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, proszê wybaczyæ, ¿e jeszcze

chwilkê podr¹¿ê ten portret szeregowca. Miano-
wicie Policja wpad³a na taki pomys³, ¿e na najni¿-
sze stanowiska, posterunkowych, dobiera ludzi
za pomoc¹ pewnego profilu psychologicznego. Nie
mog¹ to byæ ludzie totalnie niekontaktuj¹cy ze
œwiatem rzeczywistym, tak to ujmijmy, i nie mog¹
te¿ popadaæ w nadmierne hamletyzowanie. Jed-
nym s³owem, nie mog¹ byæ zbyt przeintelektuali-
zowani, wrêcz za m¹drzy, tak bym powiedzia³.
Jest procedura…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej Stanis³aw Komorowski: Tu bym siê
chyba nie zgodzi³.)

…s¹ testy. Wielu ludzi dziwi siê, ¿e mimo ¿e s¹
doskonale fizycznie przygotowani i zdecydowani
na pe³nienie tego stanowiska, odpadaj¹, bo po
prostu s¹ za dobrzy. Czy pan minister przewiduje
podobne procedury w³aœnie w odniesieniu do
tych ¿o³nierzy, o których mówimy, czyli najni¿-
szych stopniem? Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Stanis³aw Komorowski:
Pozwolê sobie nie zgodziæ siê z panem senato-

rem, ¿e za m¹drzy, ale rozumiem, ¿e by³o to powie-
dziane w cudzys³owie.

(Senator Grzegorz Banaœ: Tak, w cudzys³owie.)
Tak to odczytujê.
Ja mówi³em o tym, ¿e jednym z elementów, któ-

ry musi byæ u¿yty podczas weryfikacji ka¿dego,
kto zg³asza siê jako kandydat do s³u¿by zawodo-
wej, jest sprawdzenie jego profilu psychologiczne-
go. To jest absolutnie oczywiste. Poprzednie pañ-
skie pytanie, Panie Senatorze, rozumia³em jako
pytanie o to, czy jest potrzebne jakieœ szczególne,
na przyk³ad techniczne, przygotowanie, technicz-
ne wykszta³cenie. Trudno sobie wyobra¿aæ, ¿e
ktoœ, kto ukoñczy³ gimnazjum, posiada pewne
elementy wykszta³cenia, które go bêd¹ kwalifiko-
wa³y na tego przys³owiowego szeregowego z pun-
ktu widzenia wykszta³cenia technicznego. Nie ma
jednak ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e przygotowanie
w sensie predyspozycji psychicznych musi zostaæ
zweryfikowane. Tak ¿e to nie tylko w Policji, ale…

(Senator Grzegorz Banaœ: Czyli ograniczenie
jest tylko z do³u, a z góry nie ma.)

Oczywiœcie. Gdy ktoœ jest naprawdê bardzo
elokwentny, to takich w wojsku te¿ potrzebujemy.

(Senator Henryk WoŸniak: Pan senator ma
szansê.)

(Senator Grzegorz Banaœ: Pan senator ju¿ nie.)
(Weso³oœæ na sali)

Wicemarsza³ek Krystyna
Bochenek:
Bardzo proszê o powstrzymanie siê od tego ty-

pu komentarzy.
(Senator Grzegorz Banaœ: Przepraszam.)
Bardzo proszê, pan senator Andrzejewski.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, mój niepokój budzi niespójnoœæ

miêdzyresortowa, jako ¿e w czasie poprzedniego po-
siedzenia odrzucono moj¹ poprawkê, w której
chcia³em przywróciæ w ustawie o zarz¹dzaniu kry-
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zysowymmo¿liwoœæudzia³usi³ zbrojnych.To zosta-
³o skreœlone. Tam wchodzi Agencja Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego podporz¹dkowana premierowi
w ogromnym zakresie, w zakresie dzia³añ antyter-
rorystycznych. Skreœlono udzia³ si³ zbrojnych
w dzia³aniach antykryzysowych. Tymczasem na
tym posiedzeniu mamy ustawê o powszechnym
obowi¹zku, w której wpisana jest i dodana realiza-
cja zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego. Jak
pan minister t³umaczy tak daleko id¹c¹ sprzecz-
noœæ w obowi¹zuj¹cym ju¿ systemie prawa? Czy
s³usznie pominiêto w uprawnieniach si³y zbrojne,
zw³aszcza w kontekœcie tej ustawy, która tworzy
przecie¿ na czas pokoju tak zwane przydzia³y kryzy-
sowe i jednoczeœnie korpus specjalny Narodowych
Si³ Rezerwowych? Jak pan t³umaczy tak¹ niespój-
noœæ ustawow¹?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Stanis³aw Komorowski:
Panie Senatorze, wydaje mi siê, ¿e nie mamy do

czynienia ze sprzecznoœci¹. Ustawa, o której w tej
chwili rozmawiamy, jak równie¿ ustawa o innych
specyficznych elementach si³ zbrojnych, czyli
ustawa o ¿andarmerii – o tym ju¿ mówi³em, ale
chyba pana senatora nie by³o w tym momencie na
sali – ustawa o SWW, ustawa o SKW, mówi¹ o za-
kresie obowi¹zków i kompetencjach poszczegól-
nych s³u¿b. I ja osobiœcie nie widzê w tych usta-
wach, które pan senator przytoczy³, sprzecznoœci.
Moim zdaniem, nie ma takiej sytuacji, ¿e jedna
ustawa wyklucza coœ, co jest zapisane w innej
ustawie. Nie mamy do czynienia z tak¹ sytuacj¹.

(Senator Piotr Andrzejewski: Niemo¿liwe, ale jest.
Skreœlono udzia³ Narodowych Si³ Zbrojnych…)

Je¿eli pani marsza³ek pozwoli… Nie mam przed
sob¹ konkretnych tekstów, ale fakt nieistnienia
wzapisie jakiegoœkonkretnegos³owanieoznacza…

(G³os z sali: Kompetencji si³ zbrojnych.)
…sprzecznoœci z inn¹ ustaw¹, w której jest to

zapisane jako kompetencja si³ zbrojnych. Nie ma
bezpoœredniej sprzecznoœci.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pytanie uzupe³niaj¹ce. W zwi¹zku z tym, ¿e nie

ma sprzecznoœci, si³y zbrojne nie bêd¹ podlegaæ
w zakresie zadañ zarz¹dzania kryzysowego ogól-
nym dyrektywom zarz¹dzania kryzysowego, tylko
bêd¹ mia³y osobn¹ strukturê. Jaka bêdzie wobec
tego wzajemna komunikacja i sprzê¿enie dzia³añ
niezale¿nych si³ zbrojnych w ramach tej ustawy
i ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym, gdzie wy-
kreœlono udzia³ si³ zbrojnych? Czy s¹ jakieœ
struktury w tym poœrednicz¹ce? Chodzi o to, ¿eby
wiedzia³a lewica, co robi prawica. Si³y zbrojne ma-

j¹ okreœlone kompetencje, jest tam nawet przygo-
towanie zasobu kadrowego, rezerwowego . To jest
novum ustawowe. A z ogólnego zarz¹dzania kry-
zysowego to wykreœlono.

Jaka wobec tego struktura bêdzie ³¹czy³a dzia-
³ania si³ zbrojnych z ogólnokrajowym zarz¹dza-
niem antykryzysowym czy antyterrorystycznym?
No tutaj jest te¿ wpisany antyterroryzm. Czy jest
taka struktura? Jak ona wygl¹da? Jak bêdzie wy-
gl¹da³a cybernetyczna zasada przewodzenia in-
formacji i dyrektywnego zarz¹dzania samym
przedmiotowym zarz¹dzaniem kryzysowym, sko-
ro tam zosta³y wyeliminowane si³y zbrojne, a tu je
siê upowa¿nia?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujemy za pytanie. Ju¿ prosi³am o prze-

strzeganie regulaminu.
(Senator Piotr Andrzejewski: Je¿eli pan mini-

ster nie mo¿e teraz odpowiedzieæ, to prosi³bym
o odpowiedŸ na piœmie, bo to z punktu widzenia
bezpieczeñstwa i funkcjonowania pañstwa jest
rzecz zasadnicza. Dziêkujê.)

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Stanis³aw Komorowski:
Panie Senatorze, dziêkujê za to niezwykle

wnikliwe pytanie. Mamy dwie mo¿liwoœci: albo
skorzystam z tej propozycji, któr¹ pan senator
z³o¿y³, i odpowiemy panu senatorowi na piœmie;
albo poproszê prawnika, który bêdzie gotów sta-
n¹æ w szranki z panem senatorem. Ja nie jestem
prawnikiem…

(Senator Piotr Andrzejewski: Tu nie chodzi
o stawanie w szranki, Panie Ministrze. Chodzi
o spójny system funkcjonowania pañstwa w zasa-
dniczym zakresie.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Przepraszam bardzo. Panie Senatorze, bardzo

proszê o przeniesienie tego do dyskusji. Nastêpu-
je wymiana zdañ miêdzy panami, a kolejni kole-
dzy czekaj¹ na zadanie pytañ.

Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Stanis³aw Komorowski:
Jeœli mo¿na, to odpowiemy na piœmie na to py-

tanie.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
Bardzo proszê, pan senator Leon Kieres.
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Senator Leon Kieres:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wycofujê swoje pytanie. Myœla³em, ¿e bêdê

musia³ ¿yæ do koñca ¿ycia z traum¹ szeregowego
z ukoñczonymi studiami wy¿szymi, który przein-
telektualizowa³ to stanowisko. Na szczêœcie i py-
taj¹cy, i pan minister uspokoili mnie, ¿e nie powi-
nienem siê przejmowaæ moj¹ pozycj¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Znaczy to nie by³o pytanie. Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce jeszcze

o coœ spytaæ pana ministra? Nie.
Bardzo dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mów-
ców. Przypominam te¿, ¿e pierwsze przemówie-
nie senatora nie powinno trwaæ d³u¿ej ni¿ dzie-
siêæ minut, a drugie nie d³u¿ej ni¿ piêæ minut –
jeœli ktoœ chce jeszcze uzupe³niæ swoje przemó-
wienie.

Proszê pana senatora Piotra Kaletê o zabranie
g³osu. Potem przemawiaæ bêd¹ pan senator Wi-
told Idczak i pan senator Maciej Grubski.

Informujê pañstwa, ¿e przemówienia do proto-
ko³u z³o¿yli pan senator Stanis³aw Bisztyga i pani
senator Ma³gorzata Adamczak*.

Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Muszê powiedzieæ, ¿e jestem w pewnym k³opo-

cie, bowiem stajê tutaj dzisiaj przed pañstwem ró-
wnie¿ jako ¿o³nierz rezerwy, ¿o³nierz zawodowy.
A w jednostkach wojskowych jest taki zwyczaj, ¿e
trzeba siê zwróciæ do pana genera³a ze s³owami:
Panie Generale, kapral Kaleta prosi o pozwolenie
na zabranie g³osu.

(Weso³oœæ na sali)
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek, czy mogê kontynuowaæ?
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Na tej sa-

li, z tamtej strony, Panie Senatorze, jest niejeden
genera³.)

Ja wiem, ale jest w wojsku taka zasada, ¿e
zwracamy siê do najwy¿szego stopniem. To tak ty-
tu³em wstêpu.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Dobrze,
to do marsza³ka.)

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!

Powiedzia³em na wstêpie o tym, ¿e jestem
¿o³nierzem rezerwy zasadniczej s³u¿by wojsko-
wej. Niosê ze sob¹ pewien baga¿ doœwiadczeñ,
który wskazuje mi, ¿e sztuki ¿o³nierskiej, sztuki
na polu walki, nie mo¿na nauczyæ siê w gabine-
tach szkolnych. Wydaje mi siê, ¿e mimo dobrego
kierunku, czyli profesjonalizacji polskiej armii,
musimy zdaæ sobie sprawê z jednej rzeczy. W tej
koncepcji zak³adamy, ¿e Polskê nie dosiêgnie ¿a-
den konflikt zbrojny. A to jest myœlenie nie do
koñca zgodne z rzeczywistoœci¹. Prawd¹ jest, ¿e
polskiej armii potrzebne jest dobre wyposa¿enie,
potrzebny jest dobry sprzêt. Ale generalnie po-
trzebny jest dobrze wyszkolony ¿o³nierz. I prawd¹
jest równie¿ to, ¿e musi byæ odpowiednia liczba
wyszkolonych ¿o³nierzy. Jak ju¿ powiedzia³em,
musi byæ armia zawodowa, musi byæ armia profe-
sjonalna, ale musi byæ te¿ zaplecze. I to zaplecze
musi byæ dobrze wyszkolone. Ci ludzie musz¹
wiedzieæ, jak pos³ugiwaæ siê tym najbardziej pod-
stawowym sprzêtem, bo oni byæ mo¿e bêd¹ dzia-
³ali na ty³ach wroga. Tak jak pan minister mówi,
daj Bo¿e, ¿ebyœmy czegoœ takiego nigdy nie prze-
¿ywali. Ale chocia¿by te konflikty zbrojne, które
pojawiaj¹ siê w naszej czêœci Europy, czyli gdzieœ
w pobli¿u, wskazuj¹, ¿e tak na dobr¹ sprawê
w sztuce wojennej niewiele siê zmieni³o. Musi byæ
przede wszystkim dobrze wyszkolony ¿o³nierz.
I co do tego jest pe³na zgoda.

Szanowni Pañstwo, uwa¿am, ¿e proces uzawo-
dowienia armii powinien odbywaæ siê niekoniecz-
nie w sposób rewolucyjny, mo¿e bardziej ewolu-
cyjny. Zwa¿ywszy na to, ¿e sytuacja finansowa
naszego kraju obecnie nie jest za dobra, za cieka-
wa, musimy rozwa¿yæ, czy uda nam siê w ci¹gu
okreœlonego czasu dojœæ do pe³nej profesjonaliza-
cji armii. Jak wiemy, 1 stycznia 2010 r. to jest
dzieñ, od kiedy ju¿ nie bêdzie poboru, 30 grudnia
2009 r. ostatni ¿o³nierz wychodzi do cywila. Przy-
najmniej tak jest planowane. Musimy ca³y czas
nieustannie ten obszar monitorowaæ, bo bezpie-
czeñstwo pañstwa jest, jak wiemy, najwa¿niejsze.
Musimy sprawdzaæ, czy ten zakres dobrze siê tu-
taj sprawdza.

Nawi¹zuj¹c do wnikliwych pytañ pana senato-
ra Muchackiego – rzeczywiœcie, ten temat, który
pan Muchacki w swoich pytaniach podnosi³, do-
tycz¹cy awansów osób duchownych jest istotny –
chcia³bym z³o¿yæ na rêce pani marsza³ek dwie po-
prawki, które tego dotycz¹.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Bardzo
dziêkujê.)

Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
I zapraszam pana senatora sekretarza na mó-

wnicê.
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Senator Witold Idczak:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Pad³o tutaj wiele ciekawych pytañ, doty-

cz¹cych miêdzy innymi zarz¹dzania kryzysowego,
systemu poboru. Pytania by³y doœæ dociekliwe.
Pokazuj¹ nam one, choæ w ma³ym zakresie, pe-
wien obszar, nad którym nale¿a³oby siê pochyliæ
i który nale¿a³oby przedyskutowaæ. To bardzo do-
brze, ¿e mówimy w tej ustawie o zarz¹dzaniu kry-
zysowym. Ale Ÿle, ¿e mo¿liwoœci wykorzystania
w dniu dzisiejszym czy w nadchodz¹cym czasie
jednostek wojskowych do tych konkretnych za-
dañ kryzysowych s¹ o wiele, wiele mniejsze ani¿eli
rok temu, dwa lata temu czy piêæ lat temu. Nieste-
ty musimy zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e t¹ usta-
w¹ jedynie poprawiamy sobie samopoczucie. Mo-
¿emy powiedzieæ , ¿e to bardzo dobrze od strony
formalnej, ¿e takie rozwi¹zania s¹, ¿e wojsko bê-
dzie uczestniczy³o w tych akcjach. Ale, proszê
pañstwa, tego wojska, które mog³oby to robiæ, jest
du¿o, du¿o mniej ni¿ by³o parê b¹dŸ kilka lat te-
mu. Co to oznacza? To oznacza, ¿e profesjonaliza-
cja armii, to rzecz bardzo dobra i po¿¹dana, pro-
wadzi nasz¹ armiê do rywalizacji w zakresie stan-
dardów jakoœci i standardów NATO, ale jest pyta-
nie, czy jest to rywalizacja w zakresie rzeczywistej,
praktycznej, takiej bardzo prostej – a ten problem
te¿ w tych pytaniach siê przejawia³ – zdolnoœci ob-
ronnej kraju. Ja mam przeczucie, ¿e niekoniecz-
nie tak musi byæ. Pada³y pytania – zainspirowa³
mnie mój wielce szanowny przedmówca, pan se-
nator Wyrowiñski – dotycz¹ce tych w³aœnie ru-
chów oddolnych. Otó¿, proszê pañstwa, tak, zdaje
siê, ¿e obywatele polscy widz¹ tê przepaœæ pomiê-
dzy z jednej strony gwiezdnymi wojnami, rakieta-
mi i tarczami a z drugiej strony prawdziwym po-
czuciem bezpieczeñstwa, które bierze siê z rzeczy-
wistego przygotowania obywateli w ramach po-
wszechnego obowi¹zku obrony kraju. To jest,
proszê pañstwa, oprócz wielu przywilejów, obo-
wi¹zek nas wszystkich. I z jednej strony mamy
garstkê ¿o³nierzy super wyszkolonych, œwietnie
przygotowanych, profesjonalnie dostosowanych
do standardów NATO, a z drugiej strony ja tu us-
³ysza³em o zaledwie – nie wiem, czy mnie s³uch nie
myli³ – dwudziestotysiêcznej rezerwie. Sto tysiêcy
zawodowych i dwadzieœcia tysiêcy rezerwy. Pro-
szê pañstwa, na mi³y Bóg, gdyby by³ milion w tej
rezerwie, w obronie terytorialnej kraju, to ja bym
móg³ powiedzieæ, ¿e zaczynamy mówiæ o jakimœ
rozs¹dnym wywa¿eniu. Dwadzieœcia tysiêcy to
nawet nie jest symbolika, to jest jakaœ resztówka.
Tu proporcja powinna wynosiæ 5:1, ale powinna
byæ odwrotna wobec tej, która teraz jest.

Zgodzê siê, ¿e spo³eczeñstwo tak to odbiera,
¿e pojawiaj¹ siê – nie powiem, ¿e pozaprawne, bo
jest wolnoœæ zrzeszania siê – pozamilitarne ini-
cjatywy i tam s¹ ludzie m³odzi i starsi, którzy
czuj¹ potrzebê waœnie takiej obrony. Nie tylko

zreszt¹ oni, bo wystarczy zacytowaæ szefa jednej
z komisji sejmowych, który, ¿eby uzasadniæ
wprowadzenie u³atwienia dostêpu do broni pal-
nej – ja to przez kilka dni ogl¹da³em, i to
w TVN24 – mówi³ o tym, ¿e niestety zanik poboru
jest jednym z g³ównych argumentów za tym, ¿e-
by uzbroiæ Polaków, bo przecie¿ zdolnoœæ obron-
na naszego kraju spad³a. Mówi³ to senator Plat-
formy Obywatelskiej, bodaj¿e szef komisji nad-
zwyczajnej… przepraszam, pose³ komisji nad-
zwyczajnej. Ja nie wiem, mam nadziejê, ¿e pañ-
stwo te¿ to s³yszeli, bo ja, gdy tylko w³¹cza³em
TVN24, takie uzasadnienie tej g³oœnej ustawy
s³ysza³em. I powiem pañstwu, ¿e sprzeciwiam
siê a¿ takim u³atwieniom, ale rozumiem, ¿e dzie-
je siê coœ takiego, co naród polski, a prawdopo-
dobnie i ka¿dy naród, odczuwa, mianowicie po-
wstaje przepaœæ, dysproporcja pomiêdzy profe-
sjonalizacj¹ i natoizacj¹ – ja u¿ywam takiego
s³owa – polskiej armii, która posz³a zupe³nie
w stronê technokracji, a tym, co by³oby nam po-
trzebne. Proszê pañstwa, o tym mówiliœmy: za-
rz¹dzanie kryzysowe, obrona cywilna, która te¿
jest w tej ustawie, ale o której jakoœ nikt nie
wspomnia³, a tam s¹ szkolenia, akcja kurierska
i ona normalnie funkcjonuje.

I teraz nale¿y zadaæ sobie takie pytanie: czy,
czym i kiedy my tê lukê wype³nimy? Bo pan mini-
ster powiedzia³ bardzo m¹drze: jesteœmy w fazie
przemiany. OK, to jest dobre t³umaczenie, tak
wiele mo¿na wyt³umaczyæ. Ale powiem, ¿e tê fazê
przemiany jednak trzeba skróciæ. Istniej¹, proszê
pañstwa, mo¿liwoœci wykorzystania mienia, któ-
re z powodu zmiany naszej strategii w zwi¹zku
z przyst¹pieniem do NATO, jest w Agencji Mienia
Wojskowego. Mo¿na by je by³o wykorzystaæ na po-
trzeby obrony terytorialnej kraju i jej jednostek.
Pytanie, co z nim siê stanie. U mnie, w Legnicy za
chwilê byæ mo¿e dachy zaczn¹ przeciekaæ, bo
ostatnie jednostki siê wyprowadzi³y. A chcia³bym
powiedzieæ, ¿e na terenie Dolnego Œl¹ska jest
wielkie zagro¿enie powodziowe. Te jednostki,
o których mówiliœmy, jednostki in¿ynieryjne, nie-
stety, nikn¹ jedna po drugiej, jednostki, które rze-
czywiœcie mog³yby uczestniczyæ w zarz¹dzaniu
kryzysowym.

Tak ¿e ja siê nie dziwiê temu, o czym mówi³ pan
senator Andrzejewski, ¿e tak naprawdê, proszê
pañstwa, to s¹ bardzo dobre zapisy, tylko jest du-
¿a dysproporcja. Bo jest mo¿e 10% tej si³y, która
by³a bez zapisów, kilka lat temu. Przechy³ techno-
logiczny spowodowa³, ¿e dziœ mamy prawie robo-
copów, cyborgów, których widzimy na arenach
walk, rzeczywistych ¿o³nierzy, którzy nara¿aj¹ ¿y-
cie, i my patrzymy na to, jesteœmy pe³ni podziwu,
ta zdolnoœæ bojowa wzros³a, ale z drugiej strony
jest pustynia. Proszê pañstwa, gdzie jest zasada
Clausewitza, ¿e opór maleje w zale¿noœci od czasu
i odleg³oœci? Równie¿ na tych filmach widzimy, ¿e
wojna partyzancka jest wojn¹ skuteczn¹. Czy
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wiecie pañstwo, ¿e za cenê jednego samolotu F-16
mo¿na by by³o w broñ paln¹ wyposa¿yæ wszystkie
jednostki obrony terytorialnej w ca³ym kraju? Ja-
ka to by³aby si³a? Realna si³a. I wtedy nie mówili-
byœmy: sto tysiêcy do dwudziestu tysiêcy, tylko:
sto tysiêcy wojska zawodowego do miliona. To po-
winien byæ cel tych, którzy chcieliby broniæ naszej
ojczyzny przed wydarzeniami kryzysowymi czy
te¿, proszê pañstwa, przed realnym zagro¿eniem
wojennym, zagro¿eniami zwi¹zanymi ze zmiana-
mi klimatu, z sytuacj¹ gospodarcz¹, z wieloma
zjawiskami, o których nie jesteœmy w stanie teraz
powiedzieæ. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê za emocje.
Proszê uprzejmie, pan senator Maciej Grubski.

Senator Maciej Grubski:
Szanowna Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!

Panie i Panowie Senatorowie.
Dzisiaj mamy podsumowanie procesu, który

rozpoczêliœmy w 2008 r. Tak naprawdê, Panie Mi-
nistrze, jakiœ tort by siê przyda³, bo to jest taki
wspólny sukces zarówno parlamentu, jak i mini-
sterstwa. Na wstêpie wszystkim pañstwu jako mi-
nisterstwu nale¿¹ siê podziêkowania za
wspó³pracê. Ja jestem pod wra¿eniem tego, co siê
odby³o w relacjach miêdzy komisj¹ a pañstwem,
zarówno panem ministrem Bogdanem Klichem,
jak i panem, Panie Ministrze, ale równie¿ nieobec-
nym genera³em Czes³awem Pi¹tasem. W dysku-
sji, czêsto osób, które nie do koñca maj¹ tak pe³n¹
wiedzê jak pañstwo, uzyskaliœmy pewien konsen-
sus, z którego spo³eczeñstwo mo¿e byæ dzisiaj
w pe³ni zadowolone.

I teraz przypomnijmy sobie ten 2008 r., jesieñ,
kiedy pada… To by³o nawet wczeœniej, bo kiedy po-
wstawa³ rz¹d, by³a zapowiedŸ pana premiera, ¿e
bêdziemy mieli sytuacjê, kiedy nasza armia bêdzie
armi¹ profesjonaln¹. Jakie by³y wtedy g³osy? Wte-
dy by³y takie g³osy, ¿e sobie z czymœ nie poradzimy,
¿e ta armia straci swoj¹ si³ê, bêdziemy mieli tak na-
prawdê poczucie niedowartoœciowania, je¿eli cho-
dzi o obronnoœæ, ¿e nie bêdzie chêtnych do tej pro-
fesjonalnej armii. I co siê tak naprawdê wydarzy³o?
Wydarzy³o siê to, ¿e dzisiaj… Szkoda, ¿e czêœæ tych
osób, które tak naprawdê chcia³y byæ w armii, nie
dosta³a tej mo¿liwoœci ze wzglêdu na sytuacjê kry-
zysow¹ i ta armia zawodowa nie bêdzie mia³a stu
dwudziestu tysiêcy, ale bêdzie mia³a sto tysiêcy
dobrze wyszkolonych i dobrze przygotowanych
¿o³nierzy. I to jest nasz sukces.

Pamiêtajmy o tym, ¿e przekszta³cenia w pol-
skiej armii, w polskim MON, w polskim podejœciu

do obronnoœci nastêpuj¹ od roku 1989. Pewnym
prze³omem by³a zmiana konstytucji, inne podpo-
rz¹dkowanie struktur MON i tak naprawdê od te-
go momentu, od powstania rz¹du AWS rozpoczê³o
siê inne myœlenie, je¿eli chodzi o polsk¹ armiê. Te
przekszta³cenia jeszcze nie nabra³y takiego tem-
pa, jakiego nabra³y dzisiaj, bo profesjonalizacja to
jest diament, je¿eli chodzi o zarz¹dzanie armi¹ na
œwiecie, ale skoñczyliœmy z tymi obiadami draw-
skimi, z t¹ kadr¹, która dziwnie siê zachowywa³a,
z tym poziomem tej kadry. Dzisiaj na spotkaniach
komisji rozmawiamy z partnerami o naprawdê
niewiarygodnie wysokim poziomie przygotowa-
nia, wiedzy, intelektualnym, kultury osobistej.
Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e ta armia by³a taka przed
1989 r., ale równie¿ po 1989 r., dzisiaj to jest kom-
pletnie inny œwiat.

Pojawi³y siê obszary, z których do tej pory nie
korzystaliœmy, pojawi³y siê obszary, z których ar-
mia zaczyna korzystaæ. Chodzi na przyk³ad o PR.
Ja jestem bardzo dumny z tego, ¿e pan minister,
pañstwo w ramach struktury MON podjêliœcie
decyzjê o otwarciu siê na zewn¹trz, o wykorzy-
staniu mediów, o wykorzystaniu œrodków prze-
kazu elektronicznego i innych do tego, ¿eby pro-
mowaæ profesjonaln¹ armiê. I skutki tego s¹ bar-
dzo dobre.

Trzeba równie¿ podkreœliæ to, ¿e otwieracie siê
tak¿e na takie dzia³ania jak reklama – chodzi
choæby o tê „Cisowiankê”, która pojawia siê dzi-
siaj na tle… Bo to pokazuje dumê z polskiego woj-
ska, to pokazuje to, co mamy najlepszego, to po-
kazuje F-16 – w najlepszym wydaniu. To jest rów-
nie¿ to, co bêdzie zachêca³o m³odych ludzi do s³u-
¿enia w takiej armii.

Ale jest pytanie zasadnicze: czym powinna siê
zajmowaæ armia? Dzisiaj mo¿emy sobie wpraw-
dzie powiedzieæ, jak wielka powinna byæ ta polska
armia, mo¿emy te¿ oczywiœcie iœæ w kierunku wy-
znaczanym przez wzór armii tureckiej, czyli mo¿e-
my mieæ milion ¿o³nierzy. Tylko co z tego? Jesteœ-
my dzisiaj w innym obszarze Europy Œrodkowej,
mamy inaczej zdefiniowane zagro¿enia, mamy
dzisiaj inaczej zdefiniowany ewentualny konflikt
i nie potrzebujemy takiej armii. Ale nie zapomi-
najmy równie¿ o tym, ¿e sama kwestia digitaliza-
cji, usprawnieñ, a nawet podniesienia jakoœci
i wprowadzenia nowych elementów, wymaga dob-
rze przygotowanych ludzi. Nawet prosty samolot
bezza³ogowy wymaga kierowania, wymaga osoby,
która myœli i wykonuje pewne czynnoœci. A wiêc
tak czy siak nie da siê tych ludzi pozbyæ.

Pamiêtajmy te¿ o tym, ¿e w ostatnim okresie
zdarzy³y siê nam równie¿ misje. Czêœæ tych misji
zosta³a ju¿ zakoñczona. Misje te dowiod³y, ¿e mo-
¿emy szkoliæ ¿o³nierzy równie¿ w warunkach real-
nego zagro¿enia, a tak¿e ¿e dzisiaj mamy armiê,
która jest w stanie wystawiæ kilka tysiêcy ¿o³nie-
rzy zapoznanych ju¿ z realnym polem walki. I to
jest równie¿ sukces polskiej armii.
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Te zmiany i te ustawy, które przyjmowaliœmy –
a tego by³o bardzo du¿o – uporz¹dkowa³y system
myœlenia i kontaktu z ¿o³nierzem zawodowym.
Dzisiaj wiêc nie ma przymusu, jest dobrowolnoœæ,
jest chêæ, ale s¹ równie¿ przywileje. Te przywileje,
o których mówiliœmy, widaæ w myœleniu MON
o tym, ¿eby ¿o³nierz mia³ gdzie mieszkaæ, ale ma
on nie tylko mieszkaæ, bo ma mieæ równie¿ prawo
wyboru wariantu tego mieszkania: mo¿e to byæ je-
go w³asne mieszkanie, mo¿e to byæ mieszkanie
wynajmowane, ma mieæ ewentualnie mo¿liwoœæ
mieszkania w koszarach, o ile mia³by tak¹ wolê.
A wiêc to jest pakiet mo¿liwoœci do rozwa¿enia.
Ka¿dy wybierze to, co mu najbardziej odpowiada
i z czego bêdzie zadowolony.

Otwarciem na nowe grupy by³o obni¿enie pro-
gu, je¿eli chodzi o kszta³cenie – tym progiem jest
gimnazjum. To by³ najlepszy z mo¿liwych pomys-
³ów. Dzisiaj mamy w Polsce du¿¹ grupê m³odych
ludzi dobrze przygotowanych genetycznie – to jest
wa¿ne, choæ mo¿e to okreœlenie mo¿e wypaœæ Ÿle
w takiej debacie – i s¹ to osoby, które tak napraw-
dê mog¹ siê spe³niaæ w wojsku, bo choæ mo¿e nie
s¹ tak dobre intelektualnie, to mog¹ wykonywaæ
dla polskiej armii, dla Polski, bardzo przydatne
zadania podczas dzia³añ w okreœlonych struktu-
rach, bêd¹ do tego dobrze przygotowane.

Skoro mówimy o sytuacji zawodowej, to przez
ca³y czas pamiêtajmy, jak to siê sprawdzi³o i ¿e ta
profesjonalizacja zosta³a w polskiej armii wczeœ-
niej zrealizowana. W wypadku GROM profesjona-
lizacja obowi¹zuje od lat. I jak¹ mamy dziêki temu
jednostkê? Kogokolwiek by zapytaæ, czyj¹kolwiek
opiniê by pozyskaæ, czy mówi¹ to Amerykanie, czy
mówi¹ to inni, zawsze pada to, ¿e to jest duma pol-
skiej armii. Wszyscy patrz¹ tak samo, przez taki
pryzmat. A wiêc je¿eli taki sam program zadzia³a
w odniesieniu do nastêpnych struktur, to tak na-
prawdê za dwa lata, za trzy, za piêæ lat bêdziemy
mieli bardzo profesjonaln¹ armiê, i to na ka¿dym
poziomie.

Kwestia poruszana przez jednego z panów se-
natorów, kwestia… To pan senator Idczak mówi³
tutaj o partyzantce. Tak, pamiêtajmy te¿ o tym,
czy s¹ wojska specjalne. Pu³k z Lubliñca jest dzi-
siaj jednostk¹ naprawdê przygotowana do tego,
aby w sytuacji konfliktu tworzyæ struktury party-
zanckie na terenach ewentualnie okupowanych.
Te si³y s¹ do tego przygotowane, tak ¿e dzisiaj nie
musielibyœmy tworzyæ globalnej partyzantki
w kraju. Ludzie maj¹ zajmowaæ siê swoim ¿yciem,
maj¹ korzystaæ z rozrywek, maj¹ zarabiaæ pie-
ni¹dze i budowaæ si³ê tego pañstwa, a MON
i struktury wojskowe s¹ od zajmowania siê sytua-
cjami ewentualnych zagro¿eñ, maj¹ wtedy mobi-
lizowaæ czy tworzyæ tego typu struktury.

Dzisiaj jest etap podsumowania i koñczenia
pewnego procesu. To jest na pewno wielki sukces.

Ale pamiêtajmy wci¹¿ o jednej sprawie, o czymœ,
co jeszcze trzeba dopi¹æ. Ju¿ nie mówimy tu o pro-
fesjonalizacji, nie mówimy o modernizacji – jest za
to kwestia maj¹tku, który pozostanie po armii, po
tych sprawach, z których siê wycofujemy. Ten
maj¹tek powinien byæ zbyty z po¿ytkiem dla ar-
mii, tak naprawdê œrodki dziêki temu uzyskane
powinny zostaæ przeznaczone bezpoœrednio na
dozbrojenie i na funkcjonowanie polskiej armii.

Gratulujê sukcesu i cieszê siê, ¿e mogliœmy
mieæ, jako cz³onkowie Komisji Obrony Narodo-
wej, ma³y wk³ad w tê sprawê. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
I zapraszam niestrudzonego pana senatora

Piotra £ukasza Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Niew¹tpliwie istnieje pilna potrzeba zajêcia siê

reorganizacj¹, restrukturyzacj¹ si³ zbrojnych. Po-
trzeba ta wynika te¿ ze zmiennej, dynamicznej sy-
tuacji w polityce, nie tylko europejskiej, ale i œwia-
towej. Ju¿ sama perspektywa, to, i¿ istnieje dzi-
siaj mo¿liwoœæ zaproponowania czegoœ, co kiedyœ
by³o przedmiotem z³ego snu, a mianowicie udzia-
³u Rosji w strukturach NATO – wszystko jedno, na
jakiej zasadzie, stowarzyszenia czy czegoœ innego
– rodzi pytanie, jak dalece i w jakim zakresie nale-
¿y dzisiaj zmodyfikowaæ polsk¹ doktrynê obron-
n¹. A je¿eli jest ona niemodyfikowana, to wyzwa-
nie istniej¹ce w polityce œwiatowej powoduje, i¿
trzeba powróciæ do starej koncepcji przygotowa-
nia czegoœ takiego jak to, co jest ju¿ w Szwajcarii,
Finlandii, tak¿e w Niemczech – do obrony teryto-
rialnej, do koncepcji wysoko wyspecjalizowanych
oddzia³ów, które potrafi³yby funkcjonowaæ w ra-
mach rezerwy tworzonej dzisiaj, równie¿ w myœl
tej ustawy, i do utworzenia czegoœ, co nawi¹zuje
do wyzwañ technicznych dzisiejszych rozgrywek
zwi¹zanych z obron¹ suwerennoœci b¹dŸ naru-
szania suwerennoœci innych pañstw. Myœlê tutaj
o cyberwojnie, myœlê tutaj o dywersji informaty-
cznej, myœlê o wojskach, które cechowa³oby
szczególnie wyspecjalizowane cyberprzeszkole-
nie. W polskiej doktrynie obronnej brakuje zaró-
wno upowa¿nieñ do tworzenia takich jednostek,
jak i bazy materialnej. A swego czasu istnia³a kon-
cepcja wyst¹pienia w ramach struktur NATO
o utworzenie na polskim obszarze terytorialnym
specjalnych jednostek szkoleniowych dla NATO
w tym zakresie.

Wydaje mi siê, ¿e ci¹gle mamy zbytnie poczucie
tego, ¿e ju¿ zrobiono to, co nale¿a³o. A ja uwa¿am,
¿e jesteœmy dopiero na pierwszym etapie reorga-
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nizacji polskiej doktryny obronnej i polskich si³
zbrojnych w ramach struktur NATO. Aktywna ro-
la Polski w reorganizacji NATO jest niezbêdna, po-
dobnie jak odmienny zakres szkolenia oparty na
wiêkszym udziale kadry podoficerskiej, gdy¿
w wypadku jakiegokolwiek konfliktu to tak na-
prawdê ona, a nie kadra dowódcza, bêdzie dŸwi-
ga³a ciê¿ar w³aœciwych dzia³añ, i to nie tylko w ra-
mach obrony terytorialnej, ale i w ramach dzia³añ
zaczepnych.

Jednoczeœnie budzi niepokój dzisiejsze za-
rz¹dzanie infrastruktur¹ pozosta³¹ po okresie
PRL. Poza tym sama ustawa nowelizuj¹ca do³¹cza
do grupy ustaw, które nowelizowa³y jeszcze usta-
wê z 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony.
Myœlê jednak, ¿e przyjdzie czas, kiedy i III Rzecz-
pospolit¹ – a mo¿e IV RP – bêdzie staæ na to, ¿eby
stworzyæ w³asn¹ ustawê o obowi¹zku obrony. Tak
samo jest z innymi ustawami z okresu PRL,
z ustaw¹ o prokuraturze, któr¹ nowelizujemy.
Tak ¿e w zakresie legislacji ci¹gle jesteœmy
w sprzecznoœci z uchwa³¹ Senatu z 1997 r. o przy-
wróceniu ci¹g³oœci miêdzy II i III Rzecz¹pospolit¹.
I jak na razie kontynuujemy pe³n¹ ci¹g³oœæ z PRL.
Wydaje mi siê jednak, ¿e przyjdzie czas na zmianê
tego stanu rzeczy.

Niepokoi mnie jeszcze chocia¿by to, co siê
dzieje na Helu. Jest tam œwie¿o odremontowany,
piêkny port wojenny, dysponuj¹cy g³êbokoœci¹
7 m, jest nowa struktura, ale wycofano z niej woj-
sko i teraz pilnuje tego agencja ochrony mienia.
No a wojsko zajmie siê pewno tylko rozdyspono-
waniem tego mienia, poprzez Agencjê Mienia
Wojskowego, na rzecz by³ych wojskowych. Tak
¿e ta œwietna struktura, która mog³aby byæ odda-
na NATO, jest w tej chwili w zarz¹dzie s³u¿b cy-
wilnych. Podobno tak jest taniej, bo wojsko,
w sytuacji zaniechania poboru, nie ma nawet
kadry do s³u¿by wartowniczej. No, jest coœ nie-
normalnego w tym antrakcie pomiêdzy dawnym
sposobem zarz¹dzania mieniem, maj¹tkiem, in-
frastruktur¹ wojskow¹, a tym, do czego zmierza-
my. Teraz obcina siê fundusze, wiêc, jak na razie,
nie widaæ tego, co jest chyba za³o¿eniem general-
nym: dzia³añ uwzglêdniaj¹cych to, ¿eby nie usz-
czupliæ si³y i mocy obronnej Rzeczypospolitej
Polskiej.

Z g³êbok¹ trosk¹ nale¿y siê pochyliæ nad prze-
kszta³ceniami w tym zakresie, zw³aszcza ¿e ju¿
dziœ nie wype³niamy umowy miêdzynarodowej,
mam na myœli warunki, na jakich przyjmowano
nas do NATO, w której zobowi¹zaliœmy siê inwe-
stowaæ 2% PKB w wojsko. W ustawie wytargo-
waliœmy 0,5% i 1,95. Dzisiaj w ramach oszczê-
dnoœci bud¿etowej nie ma pieniêdzy nawet na
to, ¿eby uzupe³niaæ komponenty do dobrej pol-
skiej konstrukcji Rosomaka. Po prostu nie ma
funduszy.

No, jest to system rozkraczenia siê transforma-
cji armii. Myœlê, ¿e sama struktura organizacyjna
jest wa¿na, ale powinna jej towarzyszyæ troska
i ministra finansów, i rz¹du, i prezydenta, który
jest zwierzchnikiem si³ zbrojnych i za poœredni-
ctwem ministra obrony narodowej wykonuje swo-
je imperium naczelnego organu w³adzy wykonaw-
czej w Radzie Ministrów, miêdzy innymi.
Wspó³dzia³anie tych wszystkich si³ winno dopro-
wadziæ do wiêkszej troski o to, aby w obecnej sy-
tuacji politycznej na œwiecie Polska zyska³a w³a-
œciw¹ si³ê, odpornoœæ i strukturê przewodzenia
informacji i decyzji w ramach cybernetycznego
programu, a jednoczeœnie aby nowoczesne œrodki
dywersji, kontrwywiadu wojskowego i wspó³dzia-
³ania w tym zakresie ze strukturami NATO by³y
bardziej efektywne. Tymi ¿yczeniami pod adre-
sem pana ministra koñczê to wyst¹pienie. Dziê-
kujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa senatorów chce za-

braæ g³os w tej czêœci naszych obrad? Nie widzê ta-
kiej osoby. Dziêkujê uprzejmie.

Powiem pañstwu, ¿e mamy jeszcze jeden g³os,
bo zosta³o z³o¿one do protoko³u kolejne wyst¹pie-
nie, mianowicie pana senatora Andrzeja Grzyba*,
poza tymi, które ju¿ wymienia³am, czyli pani
Adamczak i pana Bisztygi.

Lista mówców zosta³a wyczerpana. Dziêkujê
uprzejmie.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Muszê jeszcze powiedzieæ, ¿e poniewa¿ s¹
wnioski o charakterze legislacyjnym, kierujê je do
komisji. Proszê Komisjê Obrony Narodowej
o ustosunkowanie siê do przedstawionych wnios-
ków i przygotowanie sprawozdania.

Tak jak powiedzia³am, g³osowanie zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przechodzimy do pracy nad nastêpnymi pun-
ktami.

Przystêpujemy do ³¹cznego rozpatrzenia
punktów dziesi¹tego i jedenastego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o fi-
nansach publicznych; stanowisko Senatu
w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê o finansach publicznych.

Teksty ustaw znajd¹ pañstwo senatorowie
w drukach nr 616 i nr 617, a sprawozdania komi-
sji w drukach nr 616A i nr 617A.
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Proszê teraz pana senatora Henryka WoŸniaka,
sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Finansów Pub-
licznych, o przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie ustawy o finansach publicznych, a na-
stêpnie sprawozdania komisji w sprawie ustawy –
Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach pub-
licznych.

Widzê, ¿e pan senator jest ju¿ na miejscu, za-
tem s³uchamy.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Chcia³bym bardzo, by rozpatrywanie tych

dwóch punktów trochê przyspieszy³o tok proce-
dowania po tej bardzo obfitej debacie w ramach
ostatnich punktów.

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ sprawozdanie

Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych
o uchwalonej przez Sejm w dniu 16 lipca 2009 r.
ustawie o finansach publicznych. Marsza³ek Se-
natu dnia 21 lipca 2009 r. skierowa³ ustawê do
komisji. Komisja po rozpatrzeniu ustawy na po-
siedzeniu w dniach 23 i 24 lipca 2009 r. wnosi,
aby Wysoki Senat raczy³ uchwaliæ za³¹czony pro-
jekt uchwa³y.

Komisja rekomenduje w za³¹czonej uchwale
przyjêcie dziesiêciu poprawek do uchwalonej
przez Sejm ustawy o finansach publicznych. Po-
prawki te nie zmieniaj¹ w zasadniczy sposób
ustawy uchwalonej przez Sejm, wiêkszoœæ z nich
ma charakter porz¹dkuj¹cy, doprecyzowuj¹cy
i ujednolicaj¹cy terminologiê ustawy, poprawia-
j¹cy redakcjê przepisów. Komisja kieruje te pro-
pozycje zmiany do Wysokiej Izby.

Chcia³bym zatrzymaæ siê przy poprawkach
dziewi¹tej i dziesi¹tej, a to z tego wzglêdu, ¿e ma-
j¹ one zwi¹zek z dyskusj¹, która odby³a siê na
posiedzeniu komisji polonijnej. Komisja by³a
zatroskana o brak mo¿liwoœci finansowania
w dotychczasowym kszta³cie przedsiêwziêæ in-
westycyjnych, realizowanych z bud¿etu Kance-
larii Senatu na rzecz Polonii i Polaków za grani-
c¹. Te poprawki zmieniaj¹ brzmienie przepisów
ustawy w taki sposób, ¿e znosz¹ tê niemo¿noœæ
finansowania w przypadku, gdyby dotacja prze-
kracza³a 50% nak³adów, a czêsto w³aœnie tak
jest, ¿e dotacja z Kancelarii Senatu, dotacja Se-
natu jest dominuj¹cym Ÿród³em finansowania
tych¿e inwestycji. Tak wiêc ta kwestia, która by-
³a przedmiotem troski komisji polonijnej, zosta-
³a rozwi¹zana.

Mam oczywiœcie obowi¹zek poinformowaæ
o kwestii, która by³a przedmiotem d³ugiej i gor¹cej
dyskusji, chodzi o zmiany, które ca³kowicie zmie-
niaj¹ sytuacjê, status Pañstwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, a to
w zwi¹zku z likwidacj¹ funduszy celowych w do-
tychczasowym kszta³cie. Ta kwestia by³a oma-
wiana, dyskutowano nad ni¹, jednak¿e sugestie,
aby zaproponowaæ zmianê, która pozostawia³aby
PFRON w dotychczasowym kszta³cie, napotyka³y
na opinie, ¿e tego rodzaju poprawka by³aby ca³ko-
wicie w poprzek idei zmiany sytuacji w odniesie-
niu do pañstwowych funduszy celowych. S¹dzê,
¿e ta kwestia pojawi siê w trakcie dyskusji na ple-
narnym posiedzeniu, jednak¿e komisja nie reko-
menduje w tej sprawie zmian.

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Z kolei ustawa uchwalona przez Sejm w dniu

16 lipca 2009 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o finansach publicznych jest tak naprawdê imple-
mentacj¹ ustawy o finansach publicznych zawie-
raj¹c¹ przepisy odnosz¹ce siê do zmian przepisów
zmienianych ustaw¹ o finansach publicznych,
a tak¿e wprowadzaj¹c¹ wiele okresów przejœcio-
wych z myœl¹ o realizacji poszczególnych celów
zawartych w ustawie o finansach publicznych.
W tej kwestii w druku nr 617A Komisja Bud¿etu
i Finansów Publicznych zwraca siê do Wysokiej
Izby o przyjêcie uchwa³y zawieraj¹cej czternaœcie
poprawek do ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê o finansach publicznych.

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Godzi siê powiedzieæ, ¿e przepisy obydwu

ustaw, a w szczególnoœci ustawy o finansach
publicznych, s¹ tym, na co od d³ugiego czasu
czeka sektor finansów publicznych, czeka opinia
publiczna. S¹ one realizacj¹ d¹¿enia do reformy
finansów publicznych, reformy, która ma dopro-
wadziæ do zwiêkszenia przejrzystoœci finansów
publicznych rozumianych jako system groma-
dzenia i wydatkowania funduszy publicznych.
Ma prowadziæ do racjonalizacji gospodarowania
œrodkami publicznymi, obni¿enia kosztów fun-
kcjonowania systemu finansów publicznych, co
jest jednym z istotnych celów. Ma doprowadziæ
tak¿e do zmian organizacyjnych w systemie fi-
nansów publicznych, polegaj¹cych na likwidacji
gospodarstw pomocniczych i pañstwowych za-
k³adów bud¿etowych, jak równie¿ zmian w od-
niesieniu do komunalnych samorz¹dowych za-
k³adów bud¿etowych.

Istotnym celem jest ograniczenie zakresu
funduszy celowych z generalnym d¹¿eniem do
tego, by zrezygnowaæ z dotychczas obowi¹zuj¹c
ich formu³y, a jednoczeœnie doprowadzenie do
likwidacji rachunków funduszy motywacyj-
nych, które funkcjonuj¹ w obszarach admini-
stracji rz¹dowej i s³u¿¹ nagradzaniu pracowni-
ków administracji rz¹dowej. W to miejsce
w strukturze jednostek organizacyjnych finan-
sów publicznych pojawi¹ siê agencje wykonaw-
cze, które bêd¹ mia³y osobowoœæ prawn¹, jedno-
lit¹ organizacjê oraz zasady rozliczania za bu-
d¿etem pañstwa. Poszczególne agencje bêd¹ po-
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wo³ywane jedynie w drodze ustawy, która bêdzie
okreœlaæ ich zadania.

Drug¹ now¹ form¹ organizacyjn¹ sektora fi-
nansów publicznych bêdzie instytucja gospodar-
ki bud¿etowej, posiadaj¹ca osobowoœæ prawn¹,
która bêdzie pokrywaæ koszty swojej dzia³alnoœci
z uzyskiwanych przychodów.

Istotnym novum jest wieloletni plan finansowy
pañstwa, realizuj¹cy oczekiwania co do kreowa-
nia bud¿etu zadaniowego jako wieloletniego,
przemyœlanego z zaplanowanym z góry wolume-
nem wydatków na poszczególne przedsiêwziêcia
i inwestycyjne zadania bud¿etu pañstwa.

Ustawa wprowadza nowe zasady wyodrêb-
niania œrodków europejskich poprzez bud¿et
œrodków europejskich. To prowadzi do wiêkszej
czytelnoœci rozdzia³u œrodków krajowych i œrod-
ków pochodz¹cych z funduszy europejskich.

Przedk³adana ustawa uchwalona przez Sejm
wprowadza nowe regulacje dotycz¹ce zasad au-
dytu wewnêtrznego w jednostkach finansów pub-
licznych, maj¹cych odniesienie zarówno do je-
dnostek administracji rz¹dowej, jak i jednostek
administracji samorz¹dowej.

Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, procedowane
dzisiaj ustawy maj¹ w zasadniczy sposób zmie-
niæ nasze myœlenie o finansach publicznych.
Maj¹ one byæ sprawnym narzêdziem gromadze-
nia œrodków, sprawnym narzêdziem wydatko-
wania tych œrodków, narzêdziem przejrzystym,
transparentnym, separuj¹cym œrodki zewnê-
trzne, unijne, od œrodków w³asnych. Ta regula-
cja, która jest bardzo obszern¹ regulacj¹, ma
prawie trzysta artyku³ów, dok³adnie dwieœcie
dziewiêædziesi¹t siedem, ujednolica zasady go-
spodarowania funduszami publicznymi w ad-
ministracji rz¹dowej i samorz¹dowej; wprowa-
dza jednolite mechanizmy kontroli wewnêtrz-
nej, audytu wewnêtrznego; ma doprowadziæ do
likwidacji zbêdnych ogniw, które do tej pory czy-
ni³y finanse publiczne ma³o przejrzystymi; ma
wreszcie doprowadziæ do racjonalizacji gospo-
darowania œrodkami publicznymi i obni¿yæ ko-
szty funkcjonowania systemu finansów publi-
cznych. Oczywiœcie nie sposób wyraziæ w licz-
bach zak³adanych oszczêdnoœci wynikaj¹cych
z racjonalizacji wydatków, ale zasady, które
przewiduje ustawa, nie pozostawiaj¹ ¿adnej
w¹tpliwoœci, ¿e unikniêcie pewnych zbêdnych
ogniw doprowadzi do obni¿enia kosztów fun-
kcjonowania systemu finansów publicznych,
a tym samym kosztów funkcjonowania admini-
stracji rz¹dowej i samorz¹dowej.

Dziêkuj¹c za uwagê, raz jeszcze w imieniu Komi-
sji Bud¿etu i Finansów wnoszê o przyjêcie przedsta-
wionych poprawek do ustawy o finansach publicz-
nych oraz przepisów wprowadzaj¹cych ustawê o fi-
nansach publicznych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Proszê zostaæ z nami, Panie Senatorze. Byæ mo-

¿e pañstwo senatorowie bêd¹ mieli pytania do pa-
na senatora.

Zg³osili siê panowie senatorowie W³adys³aw
Dajczak i Grzegorz Banaœ… nie, odwrotnie, naj-
pierw Grzegorz Banaœ, a potem W³adys³aw Daj-
czak i W³adys³aw Ortyl.

Senator Grzegorz Banaœ:
Uprzejmie dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, ustawa zak³ada likwidacjê go-

spodarstw pomocniczych, w zwi¹zku z czym mam
parê pytañ w tej kwestii. Oczywiœcie dotyczy to ró-
wnie¿ gospodarstw pomocniczych przy samo-
rz¹dach. Czy by³a konsultacja z samorz¹dami
w tej sprawie i jaki by³ wynik tej konsultacji?

Drugie pytanie zwi¹zane jest z pojawieniem siê
nowej instytucji, czyli instytucji gospodarki bu-
d¿etowej. Jaka jest ró¿nica miêdzy gospodar-
stwem pomocniczym a t¹ instytucj¹, poza oczywi-
œcie tak¹, ¿e nowo utworzona instytucja bêdzie
mia³a osobowoœæ prawn¹? Czy ta nowo utworzo-
na instytucja bêdzie mog³a dzia³aæ na rzecz tego,
kto j¹ utworzy i czy bêdzie mog³a zmieniaæ zakres
dzia³ania zgodnie z wol¹ tworz¹cego tê instytucjê?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê uprzejmie o odpowiedŸ.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze! Wysoka Izbo! Tego rodzaju

pytanie… Ja przypomnê, ¿e ustawa o finansach
publicznych i przepisy wprowadzaj¹ca s¹ przed-
³o¿eniami rz¹dowymi, które rz¹d skierowa³ do Se-
jmu w listopadzie ubieg³ego roku. W zwi¹zku
z tym oczywiœcie tego rodzaju pytania o udzia³ or-
ganizacji samorz¹du terytorialnego w pracach
nad projektami obydwu ustaw pada³y na posie-
dzeniu komisji. Jak pamiêtam, w toku wielomie-
siêcznych prac w podkomisji w Sejmie na kilku-
dziesiêciu posiedzeniach wys³uchiwano wielo-
krotnie przedstawicieli samorz¹du terytorialnego
i uwzglêdniono ich oczekiwania.

(Senator Grzegorz Banaœ: W zakresie gospo-
darstw pomocniczych równie¿?)

Mogê powiedzieæ z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e
w zakresie zak³adów bud¿etowych, i to jest ta
zmiana bardzo istotna, bo jak wiemy, ustawa zno-
si tê formê gospodarowania w odniesieniu do pañ-
stwowych zak³adów bud¿etowych, pozostawia
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w odniesieniu do samorz¹dowych. I brzmienie
przepisów w ustawie uchwalonej przez Sejm jest
zupe³nie inne ani¿eli brzmienie tych przepisów
w projektach – inne z tego wzglêdu, ¿e uwzglê-
dniono w³aœnie oczekiwania samorz¹dów tak, by
zw³aszcza w mniejszych gminach mo¿na by³o
w formie zak³adu bud¿etowego realizowaæ zada-
nia œwiadczenia us³ug komunalnych.

(Senator Grzegorz Banaœ: Czy w zakresie go-
spodarstw pomocniczych równie¿?)

Nie mogê z ca³¹ pewnoœci¹ udzieliæ odpowiedzi
na to pytanie, bo nie chcia³bym… Myœlê, ¿e pani
minister mo¿e siê odnieœæ do tego pytania.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Bardzo proszê, pan senator W³adys³aw Daj-

czak.
(Senator Grzegorz Banaœ: Pani Marsza³ek, z ca-

³ym szacunkiem, ale by³y dwa pytania.)

Senator Henryk WoŸniak:
Tak, jeszcze jedna kwestia…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Przepra-

szam.)
(Senator Grzegorz Banaœ: Ró¿nica pomiêdzy je-

dnostk¹ gospodarki bud¿etowej…)
Likwidacji ulegaj¹ gospodarstwa pomocnicze

jednostek bud¿etowych, a now¹ form¹ organiza-
cji zadañ w tym obszarze bêd¹ instytucje gospo-
darki bud¿etowej. Zasadnicza ró¿nica jest taka,
¿e inny jest szczebel kompetencji co do powo³ywa-
nia instytucji gospodarki bud¿etowej, a zupe³nie
inny co do jednostek gospodarstw pomocniczych.
Gospodarstwa pomocnicze na mocy obowi¹zu-
j¹cych jeszcze przepisów by³y i s¹ powo³ywane
przez jednostki bud¿etowe, zaœ now¹ formê, now¹
instytucjê bêdzie powo³ywa³ kierownik urzêdu
centralnego po zasiêgniêciu opinii Rady Mini-
strów. Tak ¿e ta zmiana polegaj¹ca na nabyciu
osobowoœci prawnej daje nowe mo¿liwoœci insty-
tucjom gospodarki bud¿etowej. To s¹ istotne ró¿-
nice. Instytucje gospodarki bud¿etowej bêd¹
mog³y œwiadczyæ us³ugi na rzecz podmiotu, który
je powo³uje, to jest naturalne. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Ja w³aœciwie mam podobne pytanie. Panie Se-

natorze, pamiêtamy, jak w exposé pan premier

Donald Tusk mówi³ o potrzebie przeprowadzenia
wielkiej reformy finansów publicznych. Ja myœlê,
¿e patrz¹c dzisiaj na to, co siê proponuje w tej
ustawie, mo¿na zdecydowanie powiedzieæ, ¿e
mocno zmieni³ zdanie, bo, jak wspomnia³ pan se-
nator Banaœ, poza zmian¹ formy prawnej, organi-
zacyjnej w³aœciwie niewiele siê zmienia – zamienia
siê nazwy instytucji, tworzy siê wrêcz nowe insty-
tucje. Zmartwi³o mnie to, co pan senator powie-
dzia³, to znaczy, ¿e w³aœciwie trudno oceniæ wiel-
koœæ oszczêdnoœci, które powstan¹ z tego tytu³u.
A mówi³o siê przecie¿ o oszczêdnoœciach rzêdu
10 miliardów z³. Dlatego chcia³bym spytaæ, gdzie
bêdzie mo¿na znaleŸæ te oszczêdnoœci. Niech pan
senator wska¿e te miejsca.

I drugie pytanie. Dlaczego zak³ad bud¿etowy
ma byæ form¹ w³aœciw¹ dla samorz¹du, a ju¿ nie-
w³aœciw¹ dla sektora rz¹dowego, w zwi¹zku
z czym wprowadza siê instytucjê gospodarki bu-
d¿etowej? Dlaczego jest takie zró¿nicowanie na
sektor samorz¹dowy i rz¹dowy? Dlaczego s¹ zu-
pe³nie inne instytucje, chocia¿ do tej pory dzia³a³o
to na podobnych zasadach?

Senator Henryk WoŸniak:
Pani Marsza³ek! Panie Senatorze! Ja myœlê, ¿e

odpowiedŸ na to pytanie jest oczywista. Zupe³nie
inne funkcje ma do wype³nienia samorz¹d teryto-
rialny, zw³aszcza ten szczebla podstawowego,
najbli¿szy obywatelowi, czyli gminny, a zupe³nie
inne funkcje realizuje w sferze us³ug publicznych
administracja rz¹dowa. St¹d te ró¿nice. Wiele us-
³ug komunalnych o charakterze materialnym wy-
maga formy zak³adu bud¿etowego, funkcjonu-
j¹cej, i to dobrze funkcjonuj¹cej, w³aœnie w gmi-
nach mniejszych. Jednostki gospodarki bud¿eto-
wej – to jest w³aœnie ta ró¿nica, która sprawia, ¿e
tutaj oczekuje siê znacznie wiêkszej ni¿ dotych-
czas racjonalizacji gospodarowania. One bêd¹
œwiadczyæ us³ugi na rzecz administracji rz¹dowej,
przekazuj¹c ca³oœæ uzyskiwanych dochodów w³a-
œnie do bud¿etu pañstwa. To jest w³aœnie kwestia,
która jest jakby fundamentalna w odniesieniu do
zmiany w tym obszarze – rezygnacji z gospodar-
stwa pomocniczego jednostki bud¿etowej na
rzecz tej nowej formy organizacyjnej.

Doœæ powszechnie uwa¿a siê, ¿e gospodarstwa
pomocnicze dzia³aj¹ce na rzecz jednostek bud¿e-
towych, które je tworzy³y, oferowa³y us³ugi po ko-
sztach nieadekwatnych do tych, które kszta³tuje
rynek. One jakby z zasady oferowa³y te us³ugi po
kosztach w³asnych. Te koszty nie by³y weryfiko-
wane przez rynek, zatem z ca³¹ pewnoœci¹ by³y
wy¿sze, ni¿ proponowa³ rynek. To sprawia, ¿e jest
to jeden z elementów, jedno ze Ÿróde³ oszczêdno-
œci, racjonalizacji, o której mówimy i której ocze-
kujemy od ustawy.

Panie Senatorze, to nie jest pierwsza próba bu-
dowania nowego modelu finansów publicznych.
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Wczeœniej by³y dwa projekty. Jeden dotar³ do las-
ki marsza³kowskiej w Sejmie w 2007 r., jednak
wobec skrócenia kadencji, zgodnie z zasad¹ dys-
kontynuacji, zaprzestano prac nad nim. To w³aœ-
nie wówczas pojawi³a siê liczba, która, jak myœlê,
trochê zakodowa³a siê w pamiêci wielu osób –
10 miliardów z³. Na tyle wówczas, w 2007 r., przy-
pomnê, szacowano oszczêdnoœci, które mia³y byæ
konsekwencj¹ regulacji o podobnym charakterze,
a wiêc konsolidacji systemu finansów publicz-
nych. To jest nieodleg³a historia i, jeœli pamiêæ nas
nie myli, wiemy, w jakiej sytuacji politycznej
przedk³adany by³ tamten projekt. Kwestia oszczê-
dnoœci by³a podnoszona tak¿e w trakcie posiedze-
nia komisji, bo jest oczywiste, ¿e gdy wdra¿ana
jest tak rozleg³a regulacja, maj¹ca dwieœcie dzie-
wiêædziesi¹t siedem artyku³ów, to oczekuje siê
zwymiarowania skutków. Ten rz¹d uchyla siê od
odpowiedzi na takie pytanie i myœlê, ¿e to jest ra-
cjonalne, bowiem trudno z ca³¹ odpowiedzialno-
œci¹ i z pe³nym przekonaniem powiedzieæ, ¿e bê-
dzie to taka, a nie inna kwota. Myœlê, ¿e ktoœ, kto
chcia³by byæ, nie wiem, pró¿ny, powiedzia³by: tak,
to bêdzie 5 miliardów z³ w ka¿dym roku. Pani mi-
nister El¿bieta Suchocka-Roguska nie da³a siê
namówiæ na ¿onglowanie liczbami i myœlê, ¿e
w sposób bardzo racjonalny i bardzo odpowie-
dzialny odpowiedzia³a na kolejne pytanie o zwy-
miarowanie oszczêdnoœci: one bêd¹, z ca³¹ pew-
noœci¹ bêd¹. Pani minister podawa³a nawet cie-
kawy przyk³ad likwidacji gospodarstwa pomocni-
czego w Ministerstwie Finansów, który to proces
odby³ siê bardzo sprawnie i z du¿ym po¿ytkiem
dla resortu. Jeœli zwa¿y siê na to, ¿e w tym obsza-
rze zatrudnionych jest oko³o stu tysiêcy praco-
wników, to widaæ, ¿e jest to bez w¹tpienia wielka
operacja. Czêœæ osób zatrudnionych w tych insty-
tucjach sektora finansów publicznych otrzyma
zatrudnienie na etatach w³aœnie w jednostkach
bud¿etowych, a czêœæ, wraz z migracj¹ zadañ, na
zasadzie outsourcingu bêdzie mieæ zatrudnienie
w sektorze biznesowym, ju¿ poza sektorem finan-
sów publicznych, œwiadcz¹c te us³ugi, które ten
sektor przejmie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I pan senator W³adys³aw Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, ta ustawa wprowadza insty-

tucjê wieloletniego planu finansowego pañstwa.
Myœlê, ¿e to dobrze. Chcia³bym siê jednak dowie-
dzieæ, czy na posiedzeniu komisji przeprowadza-
na by³a dyskusja o tym, w jaki sposób ten plan fi-

nansowy pañstwa odnosi siê do wieloletnich pla-
nów inwestycyjnych samorz¹dów i czy zawiera on
tak¿e elementy zadaniowe, czyli programy wielo-
letnie. Myœlê, ¿e powinna tu byæ pewna konsek-
wencja, aby ten wieloletni plan finansowy spo-
rz¹dzany na cztery lata mówi³ o pewnych pozio-
mach deficytu, ale tak¿e uwzglêdnia³ wieloletnie
elementy zadaniowe.

Senator Henryk WoŸniak:
Pani Marsza³ek! Panie Senatorze! Tak, wielolet-

ni plan inwestycyjny jest w³aœnie narzêdziem bu-
dowania bud¿etu zadaniowego i on ma siê poja-
wiæ nie tylko w bud¿ecie pañstwa, ale i w bud¿e-
tach samorz¹dowych, choæ w troszeczkê innej
formule, nie identycznej. Ale tak, w³aœnie tak…
Wieloletni plan inwestycyjny ma byæ, jak pan se-
nator w³aœnie zauwa¿y³, czteroletnim planem ak-
tualizowanym zawsze po uchwaleniu bud¿etu
pañstwa i przesuwanym o jeden rok do przodu.
A wiêc jest to pewna dyrektywa finansowa dla
projektów bud¿etów na ka¿dy kolejny rok, aktua-
lizowana w zakresie skutków zapisów w bud¿ecie
uchwalonym przez parlament. W odniesieniu do
bud¿etów samorz¹dowych ta nieco inna formu³a
ma funkcjonowaæ na zasadzie wieloletniej pro-
gnozy finansowej jednostek samorz¹du teryto-
rialnego i ma byæ przyjêta nie póŸniej ni¿ wraz
z uchwa³¹ bud¿etow¹ na rok 2011. Panie Mar-
sza³ku, jestem do dyspozycji.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Tak, rozumiem. Dziêkujê, Panie Senatorze, za
sprawozdanie.

Pytania zadadz¹ panowie senatorowie: Andrze-
jewski, Bisztyga i Dajczak.

Panie Senatorze Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Senatorze, dlaczego ustawa pomija istot-
n¹ czêœæ w ramach przedmiotu regulacji finansów
publicznych, okreœlonych w art. 217 konstytucji
w postaci danin publicznych na pozabud¿etowe
zadania publiczne. Myœlê tu o utrzymaniu me-
diów publicznych, co przewidziane jest w art. 217.
To jest te¿ przedmiotem niewype³nienia konstytu-
cyjnego zadania i przedmiotem skargi rzecznika
praw obywatelskich do Trybuna³u Konstytucyj-
nego. Dotychczasowa regulacja jest sprzeczna
z dyrektyw¹ konstytucyjn¹, która mówi, ¿e istnie-
j¹ pozabud¿etowe zadania publiczne, które s¹ te¿
w finansach publicznych, które s¹ przedmiotem
danin publicznych. Jaki jest powód pominiêcia
tego w ustawie i podporz¹dkowania wszystkiego
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tylko sektorowi bud¿etowemu zadañ publicz-
nych?

(Wicemarsza³ekMarekZió³kowski: Pansenator…)
To jest pierwsze pytanie.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Aha. Prze-

praszam.)
Drugie pytanie: w jakim zakresie mo¿emy mó-

wiæ o wy¿szoœci ustawy ze wzglêdu na koszty, któ-
re bêdzie generowaæ zast¹pienie funduszy moty-
wacyjnych – s¹ one w s³u¿bie celnej, s¹ w s³u¿-
bach mundurowych i s³u¿bach dbaj¹cych o bez-
pieczeñstwo – specjalnymi agencjami wykonaw-
czymi. Przecie¿ one, jako posiadaj¹ce osobowoœæ
prawn¹ i przedmiot dzia³alnoœci gospodarczej, ge-
neruj¹ dodatkowe, wiêksze koszty. W zwi¹zku
z tym dlaczego dobre zmieniamy na pozornie lep-
sze, ale bardziej kosztowne? To s¹ dwa pytania.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Bisztyga, proszê bardzo.
(Senator Henryk WoŸniak: Najpierw odpowiedŸ

czy…)
Nie. S¹ trzy pytania, trzy odpowiedzi, Panie Se-

natorze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku, ja oczywiœcie uwa¿am, ¿e

ustawa o finansach publicznych jest wa¿nym ele-
mentem porz¹dkuj¹cym tê sferê dzia³alnoœci.

A pytania mam dwa. Podane s¹, Panie Senato-
rze Sprawozdawco, precyzyjne terminy. Zgodnie
z przepisami wprowadzaj¹cymi do 30 czerwca
ulegn¹ likwidacji fundusze motywacyjne, do
31 grudnia 2010 r. – pañstwowe zak³ady bud¿eto-
we i gospodarstwa pomocnicze, a do 1 stycznia
2012 r. utrac¹ osobowoœæ prawn¹ dotychczasowe
fundusze celowe. To jest równie¿ pytanie do pani
minister. Ja nie chcê rozwijaæ uzasadnienia i sze-
rzyæ niepokoju, ale czy te terminy s¹ realne? Czy
nie przewidujemy jakichœ zmian i przesuniêæ?

Drugie pytanie. Przekazywanie mienia likwido-
wanych jednostek oraz przejêcie pracowników
przez nowe podmioty zawsze bêd¹ budzi³y emo-
cje. Czy przewiduje siê jeszcze jakieœ uzupe³nia-
j¹ce przepisy wykonawcze, które by te sferê
w pe³ni uporz¹dkowa³y? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I pan senator Dajczak. Proszê bardzo o pytanie.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym, jeœli mo¿na, dr¹¿yæ temat ewen-

tualnych oszczêdnoœci. Pan senator powiedzia³,

¿e nie chce ¿onglowaæ liczbami co do oszczêdnoœci
wynikaj¹cych z wprowadzenia tych rozwi¹zañ,
ale te¿ powiedzia³, ¿e w tym sektorze pracuje oko³o
stu tysiêcy osób. W zwi¹zku z tym myœlê, ¿e jak siê
robi pewne zmiany form organizacyjnych czy pra-
wnych, to chyba jest oczywiste, ¿e zak³ada siê, i¿
po prostu bêdzie siê to wi¹za³o ze zmian¹ liczby
osób zatrudnionych w danym sektorze. A wiêc ile
osób z tych stu tysiêcy odejdzie z tego sektora
publicznego po zmianach, które s¹ proponowane
w ustawie?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê teraz o odpowiedzi na

pytania.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo! W kolejnoœci.
Pytanie pana senatora £ukasza Andrzejew-

skiego. Mamy œwiadomoœæ, jak wygl¹da kwestia
finansowania telewizji i radiofonii publicznej. Je-
steœmy po dwóch ustawach procedowanych
w tym roku, no i jesteœmy przed tym, co siê wyda-
rzy, a pewnie w istotny sposób zmieni dotychcza-
sowe zasady. Nie s¹dzê, ¿eby brak zapisów w tej
kwestii w ustawie o finansach publicznych naru-
sza³ konstytucjê. Nie s¹dzê. Nie ma takiego wy-
mogu. Konstytucja nie nak³ada wymogu, aby to
zosta³o okreœlone w konkretnej ustawie. Ale chcê
powiedzieæ zupe³nie odpowiedzialnie, ¿e na posie-
dzeniu komisji ta sprawa nie by³a podnoszona. To
jest jedna kwestia.

Druga kwestia, na któr¹ zwróci³ uwagê pan se-
nator Andrzejewski, to jest kwestia likwidacji ra-
chunków funduszy motywacyjnych.

(Senator Piotr Andrzejewski: I powo³anie w ich
miejsce agencji.)

Agencje bêd¹ jednym z podstawowych instru-
mentów wykonawczych systemu finansów pub-
licznych. One bêd¹ powo³ywane w drodze usta-
wy. One nie zastêpuj¹ funduszy motywacyjnych
funkcjonuj¹cych w czêœci administracji pañ-
stwowej. Fundusze motywacyjne zostan¹ za-
st¹pione mechanizmami motywacyjnymi na-
gradzania zawartymi w umowach o pracê, w ra-
mach regulacji powszechnie obowi¹zuj¹cych.
Doœæ nagminny jest pogl¹d, ¿e ten model moty-
wowania nie do koñca siê sprawdzi³. Ja mam
swoje osobiste doœwiadczenia, jako ¿e pracowa-
³em w skarbowoœci przez wiele lat. Wiem, ¿e two-
rzenie funduszu motywacyjnego, na przyk³ad
z dodatkowych przychodów podatkowych
i skarbowych w zwi¹zku z czynnoœciami kon-
trolnymi, prowadzi³o do takich sobie sytuacji,
mówi¹c kolokwialnie. Najpierw pojawia³ siê
przypis, a w zwi¹zku z nim pojawia³ siê odpis na
fundusz motywacyjny i pojawia³y siê nagrody,
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a póŸniej w toku postêpowania, czêsto bardzo
d³ugiego, dotycz¹cego s¹dowej kontroli decyzji
administracyjnych przypis podatkowy znika³
i by³y w zwi¹zku z tym problemy . Ta sytuacja
zmienia³a siê nieustannie, bo oczywiœcie musia-
³a siê zmieniaæ, ale nie chcê rozwijaæ tego w¹t-
ku. Jest przekonanie, ¿e nale¿y uregulowaæ tê
sprawê w sposób w³aœciwy dla powszechnie
obowi¹zuj¹cych przepisów, a wiêc nagradzaæ za
dobr¹ pracê i nie tworzyæ odrêbnych funduszy
motywacyjnych.

Pozwolê sobie zrobiæ wyj¹tek i przejœæ do ostat-
niego pytania pana senatora Bisztygi, który pyta³,
czy terminy wdro¿enia przepisów – a rzeczywiœcie
jest tych terminów wiele i s¹ one ró¿norodne – nie
s¹ zagro¿one. W odniesieniu do bud¿etu pañstwa
ustawa mia³aby wejœæ w ¿ycie ju¿ od 1 stycznia
przysz³ego roku, 2010 r. Oczywiœcie musi byæ
spe³niony jeden warunek: ta ustawa musi byæ og-
³oszona przed 30 wrzeœnia, bo do 30 wrzeœnia
rz¹d musi przed³o¿yæ, jak wiemy, projekt bud¿etu
Sejmowi. I to jest warunek, który sprawia, ¿e ten
termin, myœlê, mo¿e byæ zagro¿ony. Ustawa wraz
z poprawkami pójdzie do Sejmu, Sejm zbierze siê
w ostatnim tygodniu sierpnia, a prezydent ma
dwadzieœcia jeden dni na jej podpisanie, tak wiêc
ten termin mo¿e byæ zagro¿ony. I wydaje mi siê, ¿e
to jest jedyny zagro¿ony termin. Inne s¹ na tyle
odleg³e, ¿e powinny byæ dochowane.

Ustawa zawiera bardzo wiele delegacji praw-
nych dla regulacji szczegó³owych zasad, chocia¿-
by art. 21, 22, 40, 41, mnóstwo delegacji praw-
nych dla poszczególnych ministrów, dla Rady Mi-
nistrów i przede wszystkim dla ministra w³aœci-
wego do spraw finansów publicznych do wydania
przepisów szczegó³owych okreœlaj¹cych poszcze-
gólne zasady.

Myœlê, ¿e nie mo¿na przejœæ obojêtnie obok do-
brego przygotowania ustawy. Bol¹czk¹ czêsto jest
brak przepisów wykonawczych do ustawy. Dob-
rze wiemy, ¿e bywa tak, ¿e mijaj¹ miesi¹ce i nadal
nie ma przepisów wykonawczych i de facto prze-
ró¿ne przepisy ustawowe trudno wdro¿yæ w ¿ycie.
Tutaj w³aœnie… Zszed³em z mównicy, by wzi¹æ ten
opas³y tom aktów wykonawczych do projektu
ustawy o finansach publicznych. Tak to wygl¹da.
To s¹ przygotowane projekty aktów wykonaw-
czych, które czekaj¹ na og³oszenie ustawy. A wiêc
ustawa pod tym wzgl¹dem, w moim przekonaniu,
jest bardzo dobrze przygotowana. Jest oprzy-
rz¹dowana aktami wykonawczymi tak, by mo¿na
by³o sprawnie wdra¿aæ poszczególne zapisy.

Wracaj¹c do pytañ mojego przyjaciela, pana se-
natora Dajczaka – tu ta szczególna relacja jest wi-
doczna, bo to drugie pytanie, a spodziewam siê co
najmniej jeszcze dwóch…

(Senator Grzegorz Banaœ: I ode mnie, czyli te¿
od przyjaciela.)

Tak, jeœli chodzi o pana senatora Banasia, to
równie wielka przyjaŸñ.

…powtórzê, ¿e nie sposób odpowiedzialnie po-
wiedzieæ, jaka liczba pracowników zatrudnionych
w tych instytucjach finansów publicznych, które
bêd¹ ulegaæ transformacji, pozostanie w admini-
stracji rz¹dowej, a jaka pójdzie do pracy w sekto-
rze biznesowym.

(Senator Stanis³aw Kogut: Na bruk.)
Z ca³¹ pewnoœci¹ nie na bruk. Ja nie chcê mó-

wiæ za pani¹ minister Suchock¹-Rogusk¹, ale
drugi raz wspomnê o tym ciekawym doœwiadcze-
niu likwidacji gospodarstwa pomocniczego w Mi-
nisterstwie Finansów, ogromnego gospodarstwa
pomocniczego. Jesteœmy œwiadomi tego, ¿e go-
spodarstwa pomocnicze bardzo czêsto zaczynaj¹
¿yæ w³asnym ¿yciem. To by³y oœrodki szkoleniowe,
wypoczynkowe, zak³ady transportowe, zak³ady
us³ug biurowych i tak naprawdê koszty ich fun-
kcjonowania nie by³y weryfikowane przez rynek,
w zwi¹zku z czym by³y najczêœciej zupe³nie niera-
cjonalne. W poniedzia³ek s³ysza³em o takim przy-
k³adzie, ¿e do przetargu stan¹³ zak³ad bud¿etowy
z Konina. Proszê sobie wyobraziæ, ¿e po wejœciu
na stronê internetow¹ tego zak³adu okazuje siê, i¿
jest to zak³ad bud¿etowy samorz¹du wojewódz-
twa wielkopolskiego. Wraz z kompetencjami prze-
jêtymi po dawnej wojewódzkiej dyrekcji inwesty-
cji – to zamierzch³a przesz³oœæ – wraz z kompeten-
cjami przejêtymi od administracji rz¹dowej przez
samorz¹d województwa ten zak³ad tak¿e prze-
szed³ do samorz¹du. Myœlê, ¿e ma³o kto wie, ¿e
w ogóle taki zak³ad istnieje. I ten zak³ad na cenê
obs³ugi inwestycji wystawion¹ przez kilku oferen-
tów nie ni¿sz¹ ni¿ 30 tysiêcy z³ odpowiada cen¹
12 tysiêcy z³ i podaje, ¿e cena netto jest równie¿
cen¹ brutto. Tak ustawa ma to zmieniæ. Ma wpro-
wadziæ racjonalizacjê zarz¹dzania finansami
publicznymi i gospodarowania mieniem publicz-
nym. Bo przecie¿ ten przyk³ad pokazuje, ¿e ktoœ
ca³kiem nieŸle, oczywiœcie z punktu widzenia in-
teresów prywatnych, funkcjonuje, ¿e tak powiem,
na mieniu publicznym, które chyba tak naprawdê
zosta³o trochê zapomniane wskutek tych przeró¿-
nych zmian o charakterze ustawowym przemiesz-
czaj¹cych kompetencje.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Kolejne pytania.
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³abym zapytaæ pana senatora sprawo-

zdawcê, dlaczego z nowej ustawy o finansach
publicznych znikn¹³ zapis, ¿e kontroler NIK mo¿e
byæ audytorem wewnêtrznym. W dotychczas obo-
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wi¹zuj¹cej ustawie w art. 58 pkt 5b jest taki zapis,
¿e on mo¿e byæ audytorem. W nowej ustawie ta-
kiego zapisu nie ma.

Drugie pytanie jest równie¿ zwi¹zane z audy-
tem wewnêtrznym. Do audytu wewnêtrznego do-
puszczona jest w³aœciwie ka¿da osoba, która mie-
szka w Unii Europejskiej i posiada odpowiednie
certyfikaty. Audyt powinien byæ wykonywany
w centralnych urzêdach, w ministerstwach, w in-
stytucjach rz¹dowych itd. Czy nie wi¹¿e siê z tym
pewne niebezpieczeñstwo, ¿e do tajemnic pañ-
stwowych… Bo jednak audytor siêga g³êboko
w dokumentacjê danej instytucji. Czy tu nie bê-
dzie pewnego niebezpieczeñstwa z³amania tajem-
nicy pañstwowej? Czy to jest odpowiednio zabez-
pieczone?

Jeszcze trzecie pytanie. W³aœciwie pan senator
ju¿ czêœciowo o tym mówi³, ale czy rzeczywiœcie
likwidacja zak³adów bud¿etowych czy te¿ gospo-
darstw pomocniczych, szczególnie zak³adów bu-
d¿etowych, przyniesie oszczêdnoœci. Przecie¿ wie-
le naszych pañstwowych jednostek organizacyj-
nych realizuje swoje cele statutowe, maj¹c ma³y
bud¿et. I dziêki swojej aktywnoœci, dziêki tym
w³aœnie dzia³aniom gospodarczym ratuje ten bu-
d¿et i realizuje zadania statutowe. Czy nie bêdzie
tu pewnej dysproporcji, która spowoduje zmniej-
szenie mo¿liwoœci wykonywania zadañ statuto-
wych? Mówiê to jako by³y dyrektor jednostki bu-
d¿etowej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Skurkiewicz, proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, chcia³bym zapytaæ o sprawy

zwi¹zane szczególnie z funkcjonowaniem ochro-
ny przyrody w naszym kraju, bo akurat z tym ta
ustawa ma niebagatelny zwi¹zek. O ile jestem
w stanie zgodziæ siê z panem, ¿e takie doœæ patolo-
giczne sytuacje, o jakich pan wspomnia³, rzeczy-
wiœcie s¹… Ale przy funkcjonuj¹cych w naszym
kraju parkach narodowych równie¿ s¹ gospodar-
stwa pomocnicze. I ta ustawa definitywnie likwi-
duje te gospodarstwa pomocnicze.

Ja dodam tylko, uzupe³niaj¹c, ¿e z ustawami
dotycz¹cymi ochrony przyrody, które rozpatrywa-
liœmy w zesz³ym roku, na przyk³ad z ustaw¹ œro-
dowiskow¹, mieliœmy wiele problemów. Bo oka-
zuje siê, ¿e parki narodowe s¹ zasilane z bud¿etu
kwot¹ w wysokoœci 84 milionów z³, a gospodar-
stwa pomocnicze, które funkcjonuj¹ przy tych
parkach narodowych, wypracowuj¹ kwotê w wy-
sokoœci 80 milionów z³, czyli drugie tyle. Bez tych

gospodarstw pomocniczych parki narodowe
praktycznie nie istniej¹, nie mog¹ funkcjonowaæ.

Pañstwo w tej ustawie likwidujecie mo¿liwoœæ
funkcjonowania tych gospodarstw pomocni-
czych, a œrodki, które na mocy art. 12 ust. 3 usta-
wy o ochronie przyrody pochodzi³yby z biletów
wstêpu do parków, proponujecie pañstwo prze-
kazywaæ w ca³oœci do bud¿etu pañstwa. Czy te
pieni¹dze wróc¹, czy nie? Nie wiadomo. Ale
w art. 59 przepisów wprowadzaj¹cych tê ustawê
równie¿ tworzycie pañstwo coœ dziwnego, z czym
ja osobiœcie nie mogê siê zgodziæ. Chodzi o ustawê
o ochronie przyrody z 2004 r., a pañstwo raptem
dopisujecie ust. 9a, który zacytujê, jeœli pan mar-
sza³ek pozwoli. Otó¿ ust. 9a mówi: „Specjalistycz-
ne organizacje ratownicze: Górskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe oraz Tatrzañskie Ochotni-
cze Pogotowie Ratunkowe mog¹ otrzymywaæ do-
tacje z bud¿etu pañstwa na zadania w zakresie
dzia³alnoœci ratowniczej”. Jaki zwi¹zek z ustaw¹
o ochronie przyrody ma ten ust. 9a? Pañstwo to
tworzycie. Moim zdaniem, nie ma ¿adnego. Jeœli
siêgn¹æ do pierwotnej wersji, do ustawy o ochro-
nie przyrody, to oka¿e siê, ¿e by³ tam ust. 9, który
mówi³, ¿e op³aty pobierane za wstêp do parku na-
rodowego, w wysokoœci 15% wp³ywów za ka¿dy
kwarta³, przeznacza siê na dofinansowanie dzia-
³alnoœci ratowniczej itd., itd. Przeznaczenie 15%
wp³ywów na dofinansowanie dzia³alnoœci i two-
rzenie zupe³nie nowego ustêpu, który ni przypi¹³,
ni przy³ata³ do ustawy o ochronie przyrody, to s¹
chyba zupe³nie dwie ró¿ne rzeczy i jest tu ca³kowi-
te pomylenie materii.

Jakie jest stanowisko pana senatora w tej kwe-
stii? Czy nie nale¿a³oby pokusiæ siê o jakieœ do-
datkowe zapisy? A mo¿e wy³¹czyæ sprawê gospo-
darstw pomocniczych w parkach narodowych
z tej ustawy?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê bardzo, wiêcej pytañ

na razie nie ma.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mo¿e zacznê od koñca. Panie Senatorze, ja

mam wyra¿aæ nie w³asne opinie, ale przedstawiaæ
to, co siê dzia³o w trakcie prac w komisjach.

Ta kwestia by³a rzeczywiœcie przedmiotem
doœæ burzliwej wymiany pogl¹dów z tego wzglêdu,
¿e w³aœnie struktura dochodów parków narodo-
wych jest taka, i¿ one wypracowuj¹ istotn¹ czêœæ
tych dochodów we w³asnym zakresie, z w³asnej
dzia³alnoœci, wskutek w³asnej aktywnoœci. I te
zmiany, które niesie ze sob¹ ustawa, sprawiaj¹,
¿e poprzez instytucje gospodarki bud¿etowej te
wypracowywane dochody by³yby dochodami bu-
d¿etu pañstwa. Jest tu pewna obawa o stêpienie
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ostrza motywacji do zabiegania o te dochody. Pan
przewodnicz¹cy Kazimierz Kleina pracuje nad
propozycj¹ odpowiedniej poprawki i myœlê, ¿e
w trakcie jego wyst¹pienia w dyskusji pojawi siê
ta poprawka wychodz¹ca naprzeciw takim ocze-
kiwaniom.

Co do pytania pani senator Fetliñskiej, pani se-
nator mówi³a o art. 286, który okreœla wymogi, ja-
kie powinni spe³niaæ audytorzy. On uwzglêdnia
dyrektywê Komisji Europejskiej, w zwi¹zku
z czym tutaj jesteœmy zwi¹zani regulacjami we-
wn¹trzunijnymi. Nie s¹dzê, aby realna by³a oba-
wa o naruszenie zasad ochrony tajemnicy pañ-
stwowej. Przecie¿ wiemy, ¿e te zasady s¹ regulo-
wane odrêbnie i tutaj dostêp do spraw objêtych
tajemnic¹ pañstwow¹ wymaga odpowiednich up-
rawnieñ, certyfikatów. Nie s¹dzê, ¿eby audytor
mia³ dostêp do takich informacji, które dotycz¹
tajemnicy pañstwowej. A co do…

(Senator Janina Fetliñska: A do gospodarczej,
na przyk³ad?)

Nie potrafiê odnieœæ siê do tej kwestii zwi¹zanej
z mo¿liwoœci¹ pe³nienia funkcji audytora przez
by³ego pracownika NIK. Pani minister na pewno
powie, dlaczego tak jest. Ta sprawa nigdy nie sta-
wa³a na posiedzeniu komisji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, jest to rz¹dowy projekt usta-

wy. Rz¹d reprezentuje minister finansów.
Witam jeszcze raz pani¹ minister Suchock¹.

Proszê bardzo o zabranie g³osu i potem bêd¹ zape-
wne pytania do pani minister.

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Dziêkujê, dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Bardzo krótko bêdê chcia³a przedstawiæ pro-

jekt ustawy o finansach publicznych i projekt
ustawy wprowadzaj¹cej, przyjmuj¹c, ¿e wiele
spraw zostanie wyjaœnionych w trakcie pytañ. Je-
œli mo¿na, Panie Marsza³ku, to bêdê równie¿
chcia³a uzupe³niæ odpowiedŸ pana senatora spra-
wozdawcy, szczególnie tê na pytanie pana senato-
ra Andrzejewskiego dotycz¹ce funduszy motywa-
cyjnych.

Co do reformy finansów publicznych, trudno
uznaæ sam fakt powstania ustawy o finansach
publicznych za tak¹ reformê. Popularnie rozu-
miana reforma finansów publicznych oznacza, ¿e
s¹ jakieœ zmiany w dochodach i w wydatkach.
Ustawa o finansach publicznych nie jest ustaw¹,

która kreuje dochody b¹dŸ okreœla wydatki. Usta-
wa o finansach publicznych jest ustaw¹ systemo-
w¹, mo¿na powiedzieæ, w pewnym stopniu kodek-
sem finansów publicznych, ustala pewne proce-
dury, pewne zasady postêpowania. Sama z siebie
nie generuje ani dochodów, ani wydatków.

Nowa ustawa o finansach publicznych opra-
cowywana jest ju¿ od kilku lat. Pierwszy projekt,
przewiduj¹cy likwidacjê gospodarstw pomocni-
czych, zak³adów bud¿etowych, funduszy moty-
wacyjnych, rachunku dochodów w³asnych, tu-
dzie¿ niektórych funduszy celowych oraz wielu
zmian w funkcjonowaniu funduszy celowych,
a tak¿e zniesienie osobowoœci prawnej by³ przy-
gotowany w roku 2006. Projekt ten nie zosta³
przekazany do parlamentu ze wzglêdu na zmiany
na stanowisku ministra finansów. W roku 2007
ponownie przyst¹piono do prac, które znalaz³y
swój wyraz w dokumentach, jakie 2 lipca 2007 r.
zosta³y przekazane do Sejmu, i mia³y ju¿ nawet
numer druku sejmowego. Ze wzglêdu na roz-
wi¹zanie parlamentu te projekty ustaw nie by³y
rozpatrywane.

O czym stanowi obecna ustawa o finansach
publicznych? Przede wszystkim zmienia zakres
i funkcjonowanie jednostek sektora finansów
publicznych, o czym mówi³ ju¿ pan senator spra-
wozdawca. Nastêpuje likwidacja pañstwowych
i samorz¹dowych gospodarstw pomocniczych,
pañstwowych zak³adów bud¿etowych, samo-
rz¹dowych funduszy celowych. Pañstwowe fun-
dusze celowe trac¹ osobowoœæ prawn¹. Tutaj od
razu chcê powiedzieæ, ¿e w obecnym systemie
funkcjonuj¹ trzy fundusze, posiadaj¹ce osobo-
woœæ prawn¹: PFRON, Fundusz Gwarantowa-
nych Œwiadczeñ Pracowniczych oraz Narodowy
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wo-
dnej. W trakcie rz¹dowych prac nad projektem
ustawy minister œrodowiska zdecydowa³, ¿e Na-
rodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska oraz woje-
wódzkie fundusze ochrony œrodowiska pozosta-
n¹ w innej formule organizacyjnej, bêd¹ pañ-
stwowymi osobami prawnymi. Stosowny projekt
ustawy zosta³ w styczniu przed³o¿ony przez rz¹d
w Sejmie i aktualnie oczekuje na drugie czytanie.
A wiêc regulacje zawarte w ustawie wprowadza-
j¹cej nie zawieraj¹ ¿adnych przepisów doty-
cz¹cych funduszu ochrony œrodowiska, dlatego
¿e wszelkie regulacje dotycz¹ce zarówno narodo-
wego, jak i wojewódzkich, powiatowych oraz
gminnych funduszy ochrony œrodowiska s¹ za-
warte w tamtej ustawie.

Ustawa o finansach publicznych w tej czêœci
o jednostkach organizacyjnych przewiduje, ¿e po-
jawi¹ siê jak gdyby dwie nowe formy: instytucji
gospodarki bud¿etowej i agencji wykonawczej.
Agencja wykonawcza to taka jednostka organiza-
cyjna, która posiadaj¹c osobowoœæ prawn¹, wy-
konuje okreœlone zadania pañstwowe. Pewne za-
sady gospodarki finansowej s¹ okreœlone w usta-

39. posiedzenie Senatu w dniu 30 lipca 2009 r.
£¹czne rozpatrzenie 10. i 11. punktu porz¹dku obrad Senatu 189

(senator H. WoŸniak)



wie o finansach publicznych. Jest to instytucja,
która musi byæ powo³ana moc¹ ustawy. Jeœli zaœ
chodzi o instytucje gospodarki bud¿etowej, to s¹
to jednostki, które bêd¹ posiada³y osobowoœæ
prawn¹ i bêd¹ dzia³a³y w normalnym obrocie ryn-
kowym. To nie bêdzie tak, jak dzisiaj, ¿e zak³ady
bud¿etowe czy gospodarstwa pomocnicze dzia³a-
j¹ pod przykrywk¹ Skarbu Pañstwa. One same
z siebie osobowoœci nie maj¹ i wszelkie dzia³ania,
jakie podejmuj¹, to dzia³ania na rzecz Skarbu
Pañstwa. A instytucje gospodarki bud¿etowej bê-
d¹ instytucjami wyposa¿onymi praktycznie we
wszystkie cechu podmiotu dzia³aj¹cego na rynku,
z jednym tylko zastrze¿eniem, takim mianowicie,
¿e mog¹ byæ utworzone przez ministra tylko za
zgod¹ Rady Ministrów. Dzisiaj gospodarstwo po-
mocnicze mo¿e utworzyæ kierownik jednostki i on
sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem tego go-
spodarstwa. Tutaj instytucja gospodarki bud¿e-
towej mo¿e powstaæ tylko w takim obszarze dzia-
³alnoœci, w jakim niezbêdna jest w³aœnie taka for-
mu³a, aby to nie by³ normalny podmiot komercyj-
ny, tylko podmiot posiadaj¹cy pewne regulacje
specyficzne zawarte w tej ustawie, podmiot, nad
którym organ administracji rz¹dowej posiada
nadzór.

Dlaczego taka forma w ogóle powsta³a? Dlate-
go, ¿e mamy, jak pañstwo zauwa¿yli w dyskusji,
na przyk³ad przy parkach narodowych gospodar-
stwa pomocnicze, które prowadz¹ dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ i których likwidacja nie by³aby korzy-
stna, bo trudno nagle uznaæ, ¿e parki narodowe
przejm¹ wszelk¹ dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z gospo-
dark¹ leœn¹, któr¹ te gospodarstwa na dzisiaj po-
dejmuj¹. Z drugiej strony te gospodarstwa s¹
w pewnym sensie u³omne, choæby dlatego, ¿e
w sytuacji braku p³ynnoœci finansowej nie mog¹
pójœæ do banku po kredyt, bo jako jednostki bez
osobowoœci prawnej nigdy takiego kredytu nie do-
stan¹.

Tak ¿e instytucja gospodarki bud¿etowej to je-
dnostka tworzona miêdzy innymi w takim celu,
¿eby mog³y byæ wykonywane zadania, które s¹
niezbêdne i których przekazywanie do podmiotów
komercyjnych nie jest celowe. Teoretycznie mo¿-
na sobie wyobraziæ, ¿e powstaje jakaœ spó³ka, któ-
ra takie dzia³ania prowadzi, ale to nie by³oby efek-
tywne dzia³anie. Dlatego pojawi³a siê w³aœnie ta
instytucja gospodarki bud¿etowej.

Dotychczasowe agencje z dniem 1 stycznia
2012 r. stan¹ siê agencjami wykonawczymi, czyli
jest okres ponad dwóch lat na to, ¿eby dzia³alnoœæ
agencji dostosowaæ do wymogów ustawy.

Taka¿ sama sytuacja jest w przypadku fundu-
szy celowych, które posiadaj¹ osobowoœæ praw-
n¹. Utrata przez nie tej osobowoœci nast¹pi
z dniem 1 stycznia 2012 r. W tym przypadku sy-
tuacja jest taka, ¿e jest okres, w którym nale¿y

dokonaæ oceny tego funduszu dzia³aj¹cego w pe-
wien sposób w³aœnie jako osoba prawna, bo on
ma osobowoœæ prawn¹, ale równoczeœnie jest
funduszem celowym, czyli wykonuje wyodrêb-
nione z bud¿etu pañstwa zadania. Taka jest defi-
nicja funduszu celowego, ¿e jest to jednostka,
która wykonuje wyodrêbnione z bud¿etu zada-
nia. Tak wiêc mo¿na siê zastanowiæ przez ten
czas, czy Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych ma utraciæ osobowoœæ
prawn¹, czy mo¿e powinien zostaæ agencj¹ wyko-
nawcz¹, czy mo¿e powinien zostaæ, tak jak Fun-
dusz Ochrony Œrodowiska, pañstwow¹ osob¹
prawn¹. S¹ dwa lata na to, ¿eby takie rozwi¹za-
nie przygotowaæ.

To samo dotyczy Funduszu Gwarantowanych
Œwiadczeñ Pracowniczych. Mo¿e on pozostaæ
w formie rachunku, którym bêdzie dysponowa³
minister, a mo¿e mieæ równie¿ tamte dwie formy
organizacyjne. Jak powiedzia³am, w trakcie prac
rz¹dowych jedynie minister œrodowiska podj¹³
decyzjê, ¿e chce mieæ pañstwow¹ osobê prawn¹
i stosowne przepisy zosta³y przygotowane.

Drugi obszar to normy ostro¿noœciowe. W pier-
wotnym przed³o¿eniu rz¹d proponowa³ pewne
zmiany, je¿eli chodzi o normy ostro¿noœciowe.
W efekcie prac parlamentu, mo¿na powiedzieæ,
przepisy nie uleg³y zmianie i dotychczasowe pro-
gi, które obowi¹zuj¹ na mocy aktualnej ustawy,
pozostaj¹ w tej ustawie. Zosta³y zaœ wprowadzone
zmiany, je¿eli chodzi o poziom zad³u¿enia jedno-
stek samorz¹du terytorialnego.

Jednostki samorz¹du terytorialnego od d³u¿-
szego czasu zg³asza³y postulaty, ¿e nie jest zasa-
dne, aby taki sam poziom zad³u¿enia, to znaczy
60% dochodów, obowi¹zywa³ du¿e aglomeracje
miejskie, które maj¹ du¿e mo¿liwoœci pozyskiwa-
nia dochodów i du¿e mo¿liwoœci zad³u¿ania siê,
i ma³e jednostki, których dochody w³aœciwie le-
dwie starczaj¹ na sfinansowanie wszystkich wy-
datków bie¿¹cych i dla których niewielki poziom
zad³u¿enia ju¿ oznacza powa¿ne k³opoty w reali-
zacji zadañ publicznych. Drugim takim ogranicz-
nikiem by³o 15 % dochodów, które mo¿na by³o
przeznaczyæ na koszty obs³ugi. W zwi¹zku z tym
na podstawie uzgodnieñ ze stron¹ samorz¹dow¹
zaproponowano, jak mo¿na powiedzieæ, indywi-
dualny dla ka¿dej jednostki samorz¹du teryto-
rialnego wskaŸnik zad³u¿enia. Jest to okreœlone
w formule mówi¹cej o dochodach, o wydatkach
w ci¹gu ostatnich trzech lat. I w zale¿noœci od
kondycji finansowej ka¿dy bêdzie mia³ wskaŸnik
indywidualny.

Ale znowu to nie jest taka sytuacja, ¿e mo¿na
to rozwi¹zanie wprowadziæ ju¿ dzisiaj, dlatego ¿e
dla wielu jednostek samorz¹du mog³oby to ozna-
czaæ bardzo dramatyczn¹ sytuacjê. Tote¿ uzgo-
dniono ze stron¹ samorz¹dow¹, ¿e to rozwi¹za-
nie wprowadzamy z dniem 1 stycznia 2014 r.
Jest to d³ugi okres, tak ¿eby samorz¹dy mog³y
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dostosowaæ siê do nowego systemu liczenia
wskaŸników zad³u¿enia.

Trzeci element to uporz¹dkowanie przepisów
w zakresie umarzania, odraczania sp³aty lub roz-
k³adania na raty nale¿noœci pieniê¿nych, ma-
j¹cych charakter cywilnoprawny. Na dzieñ dzi-
siejszy przepisy praktycznie odsy³a³y do ordynacji
podatkowej, a to sprawia³o wiele k³opotów. Z tego
wzglêdu w ustawie zamieszczone zosta³y wszyst-
kie podstawowe przepisy, które pozwol¹ takie
dzia³ania wykonywaæ.

Nastêpny element, o którym zreszt¹ ju¿ mówi³
pan senator sprawozdawca, to wprowadzenie
Wieloletniego Planu Finansowego Pañstwa. Po-
stulaty, ¿eby mo¿na by³o w bud¿ecie wieloletnio
planowaæ, pojawia³y siê ju¿ od dawna i taki wielo-
letni plan by³ niezbêdny. W zwi¹zku z tym zapro-
ponowano, ¿eby tworzyæ czteroletni plan finanso-
wy, krocz¹cy, przygotowywany w uk³adzie zada-
niowym.

Tu winna jestem pañstwu wyjaœnienie, ¿e
w trakcie prac parlamentarnych, w trakcie dys-
kusji w podkomisji, a nastêpnie w Komisji Finan-
sów Publicznych pojawia³ siê jeden problem,
a w³aœciwie dwa. Problem by³ taki, czy bêdzie to
plan robiony raz na cztery lata, czyli przyjmuje siê
wariant, ¿e jest nowa kadencja Sejmu i sporz¹dza
siê plan na okres kadencji, czy te¿ ma to byæ plan
krocz¹cy, czyli ci¹gle s¹ cztery lata i niezale¿nie od
zmiany w³adzy w trakcie wyborów w nowej kaden-
cji nowy rz¹d przychodzi, ma pewien plan i mo¿e
dokonaæ w nim zmian w dowolny sposób.

Jedynym elementem, który w pewien sposób
wi¹¿e rz¹d, jest poziom deficytu. Tu nale¿y zazna-
czyæ, ¿e równie¿ by³a dyskusja, czy wieloletni plan
finansowy ma byæ dokumentem, który jest
uchwalany przez Sejm, który Sejm dostaje do wia-
domoœci, czy te¿ to jest dokument rz¹dowy, który
zobowi¹zuje rz¹d do stosowania okreœlonych pro-
cedur i okreœlonych dzia³añ. W Sejmie zdecydo-
wano, ¿e bêdzie to dokument rz¹dowy, rz¹d na
mocy ustawy jest zobowi¹zany do przyjmowania
ustaw bud¿etowych z takim deficytem, jaki wyni-
ka z wieloletniego planu finansowego, aczkolwiek
jest mo¿liwoœæ zmiany tego deficytu, dlatego ¿e
przecie¿ ¿ycie nie wisi w pró¿ni i mog¹ siê zdarzyæ
ró¿ne sytuacje, ale wtedy nale¿y w uzasadnieniu
do ustawy bud¿etowej wyjaœniæ parlamentowi,
dlaczego taka sytuacja mia³a miejsce.

Ustalono równie¿, po du¿ej dyskusji, ¿e pier-
wszy Wieloletni Plan Finansowy Pañstwa zosta-
nie opracowany do 31 lipca 2010 r. W tym przy-
padku dyskusja toczy³a siê nad tym, czy czekaæ
do koñca kadencji i pierwszy wieloletni plan fi-
nansowy przygotowywaæ w 2012 r., czy te¿ nale¿y
to uczyniæ ju¿ teraz. Decyzja Sejmu by³a taka, ¿e
ju¿ w nastêpnym roku wieloletni plan finansowy
zostanie uchwalony.

W jednostkach samorz¹du terytorialnego, na
wniosek tych¿e jednostek, wprowadzono zaœ wie-
loletni¹ prognozê finansow¹. Wieloletnia progno-
za finansowa to dokument znacznie szerszy ni¿
wieloletni plan inwestycyjny. Na dzisiaj wieloletni
plan inwestycyjny pokazuje, jakie zadania bêd¹
realizowane i jakie nak³ady bêd¹ przeznaczane na
ten cel. Jednostki samorz¹du terytorialnego wno-
si³y o to, ¿eby jednak by³ dokument, który poka-
zuje w perspektywie wieloletniej ich kondycjê fi-
nansow¹, pokazuje, czy staæ je na zaci¹ganie zo-
bowi¹zañ, pokazuje, jakie bêd¹ mo¿liwoœci sp³aty
tych zobowi¹zañ w kolejnych latach i czy w wyni-
ku sp³aty tych zobowi¹zañ nie nast¹pi utrata czy
ograniczenie mo¿liwoœci realizacji zadañ publicz-
nych. Wszystkie zapisy dotycz¹ce wieloletniej
prognozy finansowej s¹ uzgodnione z samorz¹da-
mi.

Tu od razu chcia³abym pañstwa poinformo-
waæ, ¿e oczywiœcie projekt ustawy o finansach
publicznych i projekt przepisów wprowadza-
j¹cych by³y skierowane do Komisji Wspólnej
Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego. Na posiedze-
niu plenarnym zdecydowano, ¿e ten projekt ma
zostaæ przekazany do zespo³u finansowego komi-
sji wspólnej i opinia tego zespo³u jest opini¹ osta-
teczn¹ komisji. Odby³o siê wiele spotkañ, w czasie
których poszczególne fragmenty ustawy by³y bar-
dzo szczegó³owo dyskutowane, tym bardziej ¿e
w trakcie prac w ramach zespo³u finansowego na-
le¿a³o równie¿ uwzglêdniaæ to, ¿e inna jest sytua-
cja, inne s¹ potrzeby du¿ych miast, aglomeracji
miejskich, a zupe³nie inne ma³ych gmin wiej-
skich.

Kolejna zmiana to zmiana definicji bud¿etu.
W ustawie zdefiniowano, ¿e ustawa bud¿etowa
sk³ada siê z bud¿etu pañstwa, za³¹czników oraz
postanowieñ, których obowi¹zek zamieszczenia
w ustawie bud¿etowej wynika z ustawy o finan-
sach publicznych lub innych ustaw. I pojawi³a siê
definicja tego, czym jest bud¿et pañstwa, który
okreœlono jako: ³¹czn¹ kwotê prognozowanych
podatkowych i niepodatkowych dochodów bu-
d¿etu pañstwa, ³¹czn¹ kwotê planowanych wy-
datków bud¿etu pañstwa, kwotê planowanego
deficytu wraz ze Ÿród³ami jego pokrycia, ³¹czn¹
kwotê prognozowanych dochodów bud¿etu œrod-
ków europejskich, ³¹czn¹ kwotê planowanych
wydatków bud¿etu œrodków europejskich, wynik
bud¿etu œrodków europejskich, ³¹czn¹ kwotê pla-
nowanych przychodów bud¿etu pañstwa, ³¹czn¹
kwotê planowanych rozchodów bud¿etu pañ-
stwa, planowane saldo przychodów i rozchodów
oraz limity innych zobowi¹zañ niezbêdnych do
sfinansowania z przychodów.

Po raz pierwszy ustawa bud¿etowa bêdzie siê
sk³ada³a z dwóch bud¿etów. Przyjêliœmy, ¿e œrodki
europejskie stanowi¹ dochody bud¿etu pañstwa,
a projekty, programy realizowane z tych œrodków,
stanowi¹ wydatki bud¿etu pañstwa. Jak wspo-
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mnia³am, w tej ustawie proponujemy, ¿eby w ra-
mach ustawy bud¿etowej pojawi³y siê dwa bud¿e-
ty. Jeden bud¿et to bud¿et œrodków krajowych,
czyli tak jak to mia³o miejsce w latach poprzed-
nich, kiedy dochody obejmowa³y tylko dochody
podatkowe i niepodatkowe pozyskiwane w kraju,
a wydatki obejmowa³y wydatki, które s¹ realizowa-
ne z tych œrodków, ³¹cznie ze œrodkami na wspó³fi-
nansowanie programów unijnych. W roku 2008
i w roku 2009 ju¿ by³a sytuacja troszkê inna,
a mianowicie zarówno po stronie dochodów, jak
i po stronie wydatków mieliœmy ujête te œrodki,
które pochodz¹ z bud¿etu Unii Europejskiej, prze-
znaczone na finansowanie wspólnej polityki rol-
nej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, fun-
duszy strukturalnych, funduszy spójnoœci, itd.
I po stronie wydatkowej mieliœmy wydatki, które
mia³y byæ z tych œrodków realizowane, zapisane
zreszt¹ ³¹cznie ze œrodkami na wspó³finansowa-
nie. I, mówi¹c szczerze, by³o to ma³o przejrzyste,
dlatego ¿e je¿eli ktoœ chcia³by siê zorientowaæ, jak
przebiega realizacja, jakie s¹ planowane wydatki,
to z tak skonstruowanego bud¿etu trudno to by³o
wyczytaæ. W zwi¹zku z tym proponujemy, ¿eby op-
rócz takiego tradycyjnego bud¿etu, z jakim mamy
do czynienia dzisiaj, mówi¹cego o dochodach i wy-
datkach w pe³nej szczegó³owoœci, pojawi³ siê drugi
bud¿et – za³¹cznik pokazuj¹cy dochody, jakie uzy-
skamy w danym roku z bud¿etu Unii Europejskiej
zarówno na finansowanie wspólnej polityki rolnej,
jak i œrodki przeznaczone na refundacjê poniesio-
nych wydatków. Zaliczki ju¿ nie bêdzie, ta zaliczka
wp³ynê³a. I po drugiej stronie, po stronie wydatko-
wej, poka¿emy ju¿ w niepe³nej klasyfikacji bud¿e-
towej, bo to bêdzie klasyfikacja ograniczona do
czêœci i dzia³u, programy, czyli poka¿emy jaki re-
sort realizuje dany program i ile œrodków w danym
roku z tego programu ma wydatkowaæ. W przypad-
ku wykonania ju¿ bêdzie pe³na klasyfikacja bud¿e-
towa, co bêdzie niezbêdne do tego, ¿eby przekazaæ
informacje, na jakie cele, na jakie dziedziny te na-
k³ady zosta³y poniesione.

Rozró¿nienie dwóch bud¿etów powoduje rów-
nie¿ rozró¿nienie obs³ugi bankowej tych bud¿e-
tów. Obs³uga bud¿etu krajowego pozostanie, jak
dzisiaj, w Narodowym Banku Polskim, a obs³uga
bud¿etu europejskiego, tych œrodków europej-
skich, bêdzie prowadzona przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego. Minister finansów bêdzie zobo-
wi¹zany do tego, aby Bank Gospodarstwa Krajo-
wego posiada³ odpowiedni¹ iloœæ œrodków finan-
sowych na realizacjê p³atnoœci za zrealizowane
b¹dŸ zaliczkowane zadania. Pozwoli to na p³ynne
finansowanie programów, poszczególnych pro-
jektów czy zadañ bez oczekiwania na œrodki z Unii
Europejskiej. Dlatego ¿e o ile na dzisiaj posiada-
my zaliczkê i mo¿na te œrodki przekazywaæ do be-
neficjentów w ka¿dej chwili i w takiej wysokoœci,

jaka jest niezbêdna na realizacj¹ zadañ, o tyle
w przypadku œrodków z bud¿etu europejskiego,
gdybyœmy mieli czekaæ na refundacjê tych œrod-
ków z Unii Europejskiej, to by powodowa³o du¿e
perturbacje finansowe dla beneficjentów. Nale¿a-
³oby wtedy rozwa¿aæ znowu formu³ê pomostowe-
go finansowania, udzielania po¿yczek itd. Wydaje
siê, ¿e by³oby to zbyt skomplikowane. Dlatego ¿e-
by u³atwiæ absorpcjê œrodków publicznych przy-
jêliœmy zasadê, ¿e to bud¿et pañstwa bêdzie odpo-
wiedzialny za to, ¿eby beneficjent dosta³ pieni¹dze
w takim momencie, kiedy to zadanie bêdzie móg³
zrealizowaæ. Obowi¹zkiem beneficjenta bêdzie
tylko jedno – z³o¿enie stosownych dokumentów,
które pozwol¹ skierowaæ wniosek p³atniczy o re-
fundacjê do Komisji Europejskiej.

Nie chcia³abym zajmowaæ pañstwu zbyt du¿o
czasu, i tak chyba zajê³am ju¿ za du¿o czasu,
chcia³abym jeszcze tylko powiedzieæ parê s³ów na
temat audytu. Bo to s¹ nowe rozwi¹zania. Je¿eli
mo¿na, od razu odpowiem tu pani senator. Ta
propozycja nie uzyska³a wiêkszoœci g³osów w cza-
sie trzeciego czytania – mówiê o wniosku, aby
kontroler NIK automatycznie by³ audytorem. Nie
zyska³ on poparcia wiêkszoœci ani na posiedzeniu
Komisji Finansów Publicznych, ani jako wniosek
mniejszoœci zg³oszony w drugim czytaniu. To jest
jedyne mo¿liwe wyt³umaczenie.

Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie,
jak ju¿wczeœniej powiedzia³am,ustawao finansach
publicznych to ustawa systemowa, ona pozwala
poprawiæ stan gospodarki œrodkami publicznymi,
pozwala racjonalizowaæ wydatki, racjonalizowaæ
gospodarkê finansow¹. Ustawa ta sama z siebie nie
generuje ani dochodów, ani wydatków. Ona mo¿e
w pewien sposób usprawniæ funkcjonowanie go-
spodarki, ale na pewno sam fakt jej wejœcia w ¿ycie
nie spowoduje, ¿e bêd¹ jakieœ znacz¹ce skutki.

Oczywiœcie, tak jak powiedzia³am, zmiany
w zakresie jednostek organizacyjnych, likwidacja
gospodarstw pomocniczych czy zak³adów bud¿e-
towych mo¿e pozwoliæ na zracjonalizowanie wy-
datków, które bêdzie polegaæ na tym, ¿e za te sa-
me œrodki mo¿na bêdzie zrealizowaæ wiêcej za-
dañ. Je¿eli na dzieñ dzisiejszy jednostka bud¿eto-
wa w swoim gospodarstwie pomocniczym kupuje
us³ugi po koszcie w³asnym, to na dobr¹ sprawê
nikt nie ma wp³ywu na to, jaki jest koszt w³asny.
Gospodarstwo pomocnicze nie ma ¿adnej moty-
wacji do tego, ¿eby racjonalizowaæ koszty, ¿eby
dbaæ o prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹.

Panie Marsza³ku, jeœli mo¿na, to ja mo¿e odnio-
sê siê w pewien sposób do tych g³osów, które siê
ju¿ pojawia³y, bo mo¿e dziêki temu pewne pañ-
stwa w¹tpliwoœci zostan¹ rozwiane.

Mówimy o gospodarstwach pomocniczych
i pañstwowych zak³adach bud¿etowych. Sytuacja
jest taka, ¿e ³¹czne przychody pañstwowych za-
k³adów bud¿etowych to 369 milionów z³. Wszyst-
kie zak³ady bud¿etowe dzia³aj¹ce w obrêbie bu-
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d¿etu pañstwa maj¹ takie przychody. Wydatki –
to jest wykonanie roku 2008 – wynios³y 360 milio-
nów. Gdzie te zak³ady dzia³aj¹? Przede wszystkim
w dziedzinie obrony narodowej, w tym zakresie
przychody zak³adów bud¿etowych wynios³y pra-
wie 107 milionów z³. Równie¿ du¿e przychody od-
notowujemy w resorcie spraw wewnêtrznych,
chodzi o zak³ady bud¿etowe dzia³aj¹ce g³ównie
w ramach Policji, tu jest 17 milionów. Trzeci ob-
szar to Ministerstwo Finansów, tutaj zak³ady bu-
d¿etowe to s¹ oœrodki szkoleniowe, a przychód
wyniós³ 14 milionów z³. We wszystkich wojewódz-
twach ³¹cznie zak³ady bud¿etowe daj¹ przychody
w wysokoœci 18 milionów z³.

W zwi¹zku z tym likwidacja zak³adów bud¿eto-
wych, które – tak jak powiedzia³am – w znakomitej
czêœci pe³ni¹ funkcjê jednostek, tak jak w MON
b¹dŸ w MSWiA, dzia³aj¹cych na rzecz tych jedno-
stek b¹dŸ dzia³aj¹cych w formie gospodarstw po-
mocniczych, nie powinna spowodowaæ zna-
cz¹cych trudnoœci w realizacji zadañ tych jedno-
stek. Ma³o tego, wydaje siê, ¿e w niektórych przy-
padkach byæ mo¿e kupienie tych us³ug na rynku
by³oby tañsze, a obecnie chyba zdecydowanie nie
ma potrzeby kupowania us³ug we w³asnym zak³a-
dzie szkoleniowym.

Jakie korzyœci z zak³adów bud¿etowych ma bu-
d¿et? Wp³aty do bud¿etu z zak³adów bud¿etowych
wynios³y 1 milion 937 tysiêcy w roku 2008, zaœ
dotacja z bud¿etu skierowana do tych zak³adów
wynosi³a 60 milionów 733 tysi¹ce z³.

Trochê inaczej wygl¹da sytuacja w gospodar-
stwach pomocniczych, dlatego ¿e gospodarstwa
pomocnicze dzia³aj¹ce w zakresie administracji
rz¹dowej w 2002 r. mia³y przychody rzêdu 2 mi-
liardów 161 milionów z³. Du¿e gospodarstwo to
gospodarstwo funkcjonuj¹ce przy Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów, którego przychody wnios³y
167 milionów z³. Du¿e gospodarstwa pomocnicze
funkcjonuj¹ce w obszarze obrony narodowej mia-
³y 384 miliony z³ przychodów, du¿e gospodarstwa
funkcjonuj¹ce w obszarze sprawiedliwoœci –
643 miliony przychodów, w obszarze spraw we-
wnêtrznych – 129 milionów przychodów, w woje-
wództwach – ³¹cznie 334 milionów przychodów.
Dotacja z bud¿etu pañstwa do tych gospodarstw
wynios³a 7 milionów 545 tysiêcy, wp³aty z zysku –
35 milionów, z tego 19 milionów wp³aci³a kancela-
ria premiera, 1 milion 200 tysiêcy – obrona naro-
dowa, 3,5 miliona – transport, 2 miliony 600 ty-
siêcy – œrodowisko.

Nieco inaczej kszta³tuje siê sytuacja w samo-
rz¹dzie. W samorz¹dach we wszystkich gospodar-
stwach pomocniczych osi¹gniêto przychody rzêdu
533 milionów z³. Tak ¿e tutaj forma gospodarstw
pomocniczych funkcjonuje w znacznie mniejszym
stopniu. Inaczej jest w przypadku zak³adów bu-
d¿etowych. Przychody samorz¹dowych zak³adów

bud¿etowych w roku 2008 wynios³y 8,5 miliar-
da z³, z tego w transporcie – 900 milionów z³, w go-
spodarce mieszkaniowej – 2 miliardy 700 milio-
nów, w gospodarce komunalnej – prawie 1 miliard
800 milionów. Ten obszar dzia³alnoœci w zasadzie
pozostaje do decyzji samorz¹du. Istnieje mo¿li-
woœæ utrzymania samorz¹dowych zak³adów bu-
d¿etowych w³aœnie w obszarze drogowym, miesz-
kaniowym czy gospodarki komunalnej.

Nie ma pana senatora Andrzejewskiego, ale ja
mo¿e odpowiem na jego pytanie. Pan senator An-
drzejewski pyta³ o fundusze motywacyjne. Fun-
dusze motywacyjne to s¹ te œrodki, które s¹ uzys-
kiwane przez Policjê, S³u¿bê Celn¹ czy urzêdy
skarbowe w momencie, kiedy w wyniku przestêp-
stwa orzeczono przepadek mienia, jest wyrok
s¹dowy i to mienie zosta³o sprzedane. 20% przy-
chodów z tej sprzeda¿y by³o przeznaczane na na-
grody dla osób, które przyczyni³y siê do uzyskania
tych œrodków, czyli do wykrycia przestêpstwa. To
by³y œladowe kwoty, kilkaset tysiêcy z³otych rocz-
nie, a od momentu wykrycia przestêpstwa do mo-
mentu sprzeda¿y mienia, którego przepadek orze-
czono na skutek przestêpstwa, up³ywa³o du¿o
czasu, czasami wiele lat. Wydaje siê, ¿e nie ma po-
trzeby utrzymywania takiego funduszu. Je¿eli ja-
kiekolwiek s³u¿by, Policja, Stra¿ Graniczna, od-
nosz¹ sukces, wykrywaj¹ czy doprowadzaj¹ do te-
go, ¿e karze siê przestêpców, to takie nagrody po-
winny byæ wyp³acane niezale¿nie od tego, czy s¹
pozyskiwane œrodki, czy nie. Na takie nagrody
w bud¿etach poszczególnych resortów s¹ œrodki,
nie ma to nic wspólnego z funkcjonowaniem
agencji, tym bardziej agencji wykonawczych.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Pytania. W tej chwili jest pani senator Adam-

czak, senatorowie Jurcewicz, Skurkiewicz, Sko-
rupa, Ortyl, Cichoñ…

Zaraz, zaraz, spokojnie. Panie Senatorze Sze-
wiñski, do roboty, proszê pisaæ, bo w tej chwili las
r¹k siê podniós³. Mo¿e tak: na zmianê lewa i pra-
wa, ¿eby by³a tu sprawiedliwoœæ spo³eczna?

(Senator Ma³gorzata Adamczak: Panie Mar-
sza³ku, mogê ju¿ zadaæ pytanie pani minister?)

Tak, proszê bardzo.
(Senator Ma³gorzata Adamczak: Dobrze. Dziê-

kujê.)
Pan senator pisze, a pani senator Adamczak

zadaje pytania.
Proszê bardzo.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Pani Minister, czy pani wie, ¿e bardzo du¿y

niepokój wœród osób niepe³nosprawnych i orga-
nizacji pozarz¹dowych, zajmuj¹cych siê osoba-

39. posiedzenie Senatu w dniu 30 lipca 2009 r.
£¹czne rozpatrzenie 10. i 11. punktu porz¹dku obrad Senatu 193

(sekretarz stanu E. Suchocka-Roguska)



mi niepe³nosprawnymi, wzbudza pozbawienie
osobowoœci prawnej PFRON? Chcia³abym, aby
pani dzisiaj tu na sali mnie i kolegów z komisji
polityki spo³ecznej, zw³aszcza z komisji polityki
spo³ecznej, przekona³a o tym, ¿e pozbawienie
PFRON osobowoœci prawnej bêdzie lepszym roz-
wi¹zaniem i fundusz po zmianie jeszcze lepiej bê-
dzie s³u¿y³ osobom niepe³nosprawnym. Jeœli coœ
siê zmienia, to przecie¿ tylko na lepsze. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Senator Jurcewicz, drugie pytanie.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku, Pani Minister! Ja mam dwa

krótkie pytania.
Czy jest mo¿liwe rozszerzenie zapisu art. 258

ust. 1 o taki zapis, aby organ stanowi¹cy jedno-
stki samorz¹du terytorialnego móg³ upowa¿niæ
organ do dokonywania zmian w planie dochodów
dookreœlonej przez organ stanowi¹cy kwoty
w zwi¹zku z uzyskaniem przez zarz¹d dochodów
w³asnych jednostki samorz¹du terytorialnego?

I drugie pytanie. Czy jest mo¿liwie, aby
w art. 249 ust. 5 dokonaæ zmiany, rozszerzyæ za-
pis ust. 5 o zadania statutowe tej jednostki. Po-
wtarzam, to jest art. 249 ust. 5, a chodzi o rozsze-
rzenie zapisu o s³owa „a tak¿e zadañ statutowych
tej jednostki”. To tyle, ¿eby ju¿ nie przed³u¿aæ.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Senator Skurkiewicz, trzecie pytanie.
Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, zapewne pani s³ysza³a pytanie,

które zada³em panu senatorowi WoŸniakowi. Ja
rozumiem, ¿e pan senator nie móg³ odpowiedzieæ,
bo nie by³o to przedmiotem obrad komisji, ale py-
tanie kierujê do pani minister. Czy rzeczywiœcie
zna pani bud¿et… 84 miliony z³ z bud¿etu to s¹
pieni¹dze przeznaczone na parki narodowe, a po-
zosta³¹ czêœæ kwoty parki wypracowa³y za poœre-
dnictwem gospodarstw pomocniczych. Teraz od-
bieramy im tak¹ mo¿liwoœæ, dochody bêd¹ kiero-
wane do bud¿etu pañstwa. Ustawa o ochronie
przyrody wskazuje, ¿e te pieni¹dze, które by³y
zbierane z biletów, mog³y byæ przeznaczane na
tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycz-
nej i edukacyjnej parku oraz na ochronê przyro-

dy. Gdy pieni¹dze przeka¿emy do bud¿etu i one
nawet wróc¹, to ju¿ niekoniecznie bêd¹ przezna-
czone na ochronê przyrody, tylko mog¹ byæ prze-
znaczone na zupe³nie inne cele. Jak pani widzi
mo¿liwoœæ rozwi¹zania tego problemu?

Bo sprawa sta³a siê problematyczna w ubieg-
³ym roku, kiedy tworzyliœmy Generaln¹ Dyrekcjê
Ochrony Œrodowiska i regionalne dyrekcje ochro-
ny œrodowiska. Te podmioty dysponuj¹ bud¿etem
w wysokoœci prawie 200 milionów z³. Parki, dwa-
dzieœcia trzy parki narodowe – tylko kwot¹ 84 mi-
lionów z³. Czy staæ bêdzie nasz bud¿et, aby prze-
kazaæ im w roku 2010 nie 84 miliony z³, tylko na
przyk³ad 160 czy 200 milionów z³, bo bêdzie taka
potrzeba, gdy¿ nie bêdzie dodatkowego Ÿród³a fi-
nansowania ich dzia³alnoœci?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani Minister, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie! Je¿eli cho-

dzi o pytanie pani senator Adamczak, to powiem,
¿e koncepcja utraty osobowoœci prawnej przez
fundusze celowe to koncepcja, która powsta³a
w 2006 r. W zwi¹zku z tym wszystkie projekty
ustaw, o których mówi³am wczeœniej, zawiera³y
przepisy mówi¹ce o tym, ¿e fundusze celowe trac¹
osobowoœæ prawn¹ i funkcjonuj¹ w formie ra-
chunku bankowego, bo funkcjonuj¹ pod przy-
krywk¹ Skarbu Pañstwa, ale z racji realizowa-
nych zadañ mog¹ mieæ strukturê organizacyjn¹
dysponuj¹c¹ tymi œrodkami. I s¹ takie fundusze,
które s¹ tylko i wy³¹cznie rachunkiem banko-
wym. Na przyk³ad Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych sam z siebie nie ma osobowoœci prawnej.
Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych jest rachun-
kiem bankowym. Jest jednak Zak³ad Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych, jednostka z osobowoœci¹ pra-
wn¹, która tymi œrodkami dysponuje. Je¿eli spo-
jrzymy na Fundusz Emerytalno-Rentowy, to zo-
baczymy, ¿e jest to rachunek bankowy. Tymi
œrodkami dysponuje prezes Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego, która jest… Nawet
trudno powiedzieæ, ¿e jest jednostk¹ bud¿etow¹,
bo ta instytucja nie ma ¿adnych œrodków finanso-
wych. Œrodki na finansowanie Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego s¹ umiejscowione
w Funduszu Administracyjnym, który równie¿
jest rachunkiem bankowym.

Poniewa¿ w trakcie prac rz¹dowych nie pojawi-
³a siê koncepcja innej formu³y organizacyjnej ni¿
jednostki bud¿etowe, wspólnie z ministrem pracy
i polityki spo³ecznej zosta³y przygotowane zapisy,
które s¹ zawarte w przedk³adanej ustawie. Bo to
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nie minister finansów formu³owa³ te zapisy. Te za-
pisy formu³owa³y poszczególne ministerstwa,
które s¹… Patrzê na pana ministra Dudê, wiêc po-
wiem, ¿e robili to poszczególni ministrowie, którzy
s¹ odpowiedzialni, na mocy ustawy o dzia³ach, za
pewne dzia³ania.

Tak jak powiedzia³am, je¿eli pojawi siê formu³a
w ci¹gu dwóch lat… Bo specjalnie ten okres prze-
jœcia na formu³ê utraty osobowoœci prawnej to
okres do 1 stycznia 2012 r. Tak wiêc jest du¿o cza-
su, aby ze œrodowiskiem osób niepe³nospra-
wnych, z organizacjami, które pomagaj¹ tym oso-
bom, przedyskutowaæ, jaka formu³a funkcjono-
wania bêdzie dla tego dzisiaj funduszu najw³a-
œciwsza. Byæ mo¿e bêdzie to pañstwowa osoba
prawna, byæ mo¿e bêdzie to agencja wykonawcza,
a byæ mo¿e bêdzie to jednostka bud¿etowa. Trud-
no powiedzieæ. Po prostu to nale¿y wspólnie ze
œrodowiskiem wypracowaæ. Wydaje siê, ¿e okres
ponad dwóch lat, dlatego ¿e mamy lipiec 2009 r.,
to okres wystarczaj¹cy, ¿eby przed wejœciem w ¿y-
cie tych przepisów przygotowaæ wszystko tak, aby
nie zaburzyæ funkcjonowania tego funduszu. Bo
naprawdê, tu nie chodzi o to, ¿eby w jakikolwiek
sposób wp³ywaæ na to, jak fundusz bêdzie dzia³a³.
Tu jest taka sytuacja… No, to decyzja, o któr¹
wnosili wszyscy pañstwo, dlatego ¿e je¿elibyœmy
siê cofnêli do ró¿nych wyst¹pieñ, to zobaczylibyœ-
my, ¿e zawsze mówiono: zlikwidowaæ gospodar-
stwa pomocnicze i zak³ady bud¿etowe, zrobiæ po-
rz¹dek z funduszami celowymi itd. Rz¹d nie zde-
cydowa³ od razu, ¿e tak ma byæ. Taka jest propo-
zycja. Tak bêdzie, je¿eli w ci¹gu dwóch lat nie zo-
stan¹ wypracowane nowe rozwi¹zania.

Ja mo¿e potem poproszê pana ministra Dudê,
który jest chyba najw³aœciwsz¹ osob¹, je¿eli cho-
dzi o wszelkie dzia³ania w sprawie osób niepe³no-
sprawnych, ¿eby uzupe³ni³ moj¹ wypowiedŸ.

Mogê pañstwu powiedzieæ jeszcze, ¿e dzisiaj
konsultowa³am to zarówno z panem ministrem
Bonim, jak i z panem premierem Tuskiem, i nie
bêdzie ¿adnych sprzeciwów i ¿adnych ograniczeñ
ze strony rz¹du, je¿eli chodzi o formu³ê organiza-
cyjn¹ tej jednostki, która bêdzie dysponowa³a
œrodkami PFRON.

Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Jurcewi-
cza, to niew¹tpliwie w ustawie nie mo¿e byæ zapi-
su, który mówi o tym, ¿e zarz¹d jednostki samo-
rz¹du terytorialnego mo¿e dysponowaæ dochoda-
mi, które wypracuje ponadplanowo. To jest po
prostu niezgodne z istot¹ bud¿etu. Bud¿et okreœ-
la dochody, które s¹ prognoz¹, i wydatki, które s¹
nieprzekraczalnym limitem. W zwi¹zku z tym po-
zwolenie na takie dzia³anie oznacza, ¿e wy³¹cza-
my organ stanowi¹cy z decydowania o tym, na co
s¹ przeznaczane œrodki publiczne.

Je¿eli chodzi o art. 249, to on stanowi o umo¿li-
wieniu jednostce bud¿etowej, wojewódzkiej je-

dnostce bud¿etowej przekazywania dotacji z racji
prowadzonej dzia³alnoœci. Generalna zasada jest
taka, ¿e dotacje przyznaje i przekazuje organ, któ-
ry jest do tego upowa¿niony. Oczywiœcie, ¿e taka
sytuacja by³aby mo¿liwa, gdyby marsza³ek upo-
wa¿ni³ jednostkê do przekazywania tej dotacji. Je-
dnak systemowo nie jest to mo¿liwe z tego wzglê-
du, ¿e za przyznanie dotacji i przekazanie dotacji
odpowiada marsza³ek. W zwi¹zku z tym ustawa
nie mo¿e odebraæ mu tego zadania. To po prostu
jest niemo¿liwe. W formule cywilnej oczywiœcie
jest to mo¿liwe, je¿eli marsza³ek uzna, ¿e kiero-
wnik jednostki w jego imieniu bêdzie to wykony-
wa³. W wielu przypadkach tak jest, ¿e marsza³ek
przyznaje uprawnienia i kierownik podpisuje
z upowa¿nienia, ale nie mo¿e to byæ dzia³anie
ustawowe.

Parki narodowe. Problem parków narodowych
jest nam bardzo dok³adnie znany, w zwi¹zku
z tym mogê powiedzieæ, ¿e instytucja gospodarki
bud¿etowej to w³aœciwie instytucja, która zosta³a
zaproponowana z myœl¹ o parkach narodowych.
O tym ju¿ mówi³am. Koncepcja, która by³a, je¿eli
chodzi o przeznaczanie œrodków… Bo je¿eli coœ
przestaje byæ przychodem gospodarstwa pomoc-
niczego, to nale¿y w ustawie okreœliæ, czyim jest
dochodem, a gdy siê tego nie okreœli, to i tak jest
dochodem bud¿etu pañstwa, bo tak stanowi¹ in-
ne przepisy. W zwi¹zku z tym, ¿e w ustawie zawar-
to przepisy likwiduj¹ce równie¿ rachunki docho-
dów w³asnych, nasza koncepcja by³a taka, ¿e
w perspektywie dwóch, mo¿e trzech lat po stronie
dochodów w poszczególnych jednostkach, które
do tej pory pobiera³y te œrodki – taki by³ pomys³ ró-
wnie¿ w przypadku parków narodowych – zosta-
n¹ zapisane dochody takie, jakie ta jednostka
mia³aby zebraæ w danym roku. W rezerwach celo-
wych zostan¹ zapisane wydatki równe tym¿e
œrodkom. W okreœlonym cyklu miesiêcznym –
najprawdopodobniej miesiêcznym, bo ju¿ jest
okreœlony okres sprawozdawczy – gdy dochody
by³yby uzyskane, stosowne œrodki z rezerwy by³y-
by przekazywane do tych jednostek. Dlatego poja-
wi³ siê zapis, ¿e op³aty za wstêp do parku s¹ do-
chodami bud¿etu pañstwa. Wtedy zak³adano, ¿e
po stronie parków pojawi¹ siê dochody rzêdu
80 milionów z³, zaœ w rezerwach pojawi siê kwota
odpowiadaj¹ca tym œrodkom, pomniejszona
o œrodki, które dzisiaj s¹ przekazywane do TOPR
i GOPR. Ten zapis, który znalaz³ siê akurat w tym
miejscu, mia³ na celu tylko jedno: wskazanie tym
dwóm organizacjom, ¿e fakt, i¿ zmienia siê tryb
funkcjonowania, czyli nie bêdzie gospodarstw po-
mocniczych, nie oznacza, ¿e te dwie jednostki zo-
stan¹ pozbawione tych œrodków, które dodatko-
wo poza normalnymi dotacjami przekazywanymi
przez ministra spraw wewnêtrznych i administra-
cji otrzymywa³y. Po prostu by³a taka gwarancja.

Ja siê zgadzam z panem senatorem, ¿e miejsce
mo¿e nie jest najw³aœciwsze, ale wszyscy… Muszê
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powiedzieæ, ¿e nawet naczelnik TOPR dzwoni³ do
mnie dzisiaj z niepokojem, czy aby na pewno zo-
stanie zapis, ¿e on te œrodki bêdzie dostawa³, bo to
by³y dla nich znacz¹ce kwoty. St¹d to miejsce, tyl-
ko dlatego, ¿eby tym¿e dwóm organizacjom wska-
zaæ wyraŸnie, ¿e nikt nie chce pozbawiæ ich tych
œrodków.

Ja wiem, ¿e pan senator Kleina pracuje nad po-
prawk¹, bo pojawi³a siê jedna w¹tpliwoœæ. Ona
dotyczy tego, czy w momencie, gdy zostanie utwo-
rzona instytucja gospodarki bud¿etowej, która
bêdzie wykonywa³a zadania dzisiejszego gospo-
darstwa pomocniczego, Ÿród³em jej przychodów
mo¿e byæ dochód bud¿etu pañstwa. �ród³a przy-
chodów okreœla minister, tworz¹c tê jednostkê.
A wiêc dla przejrzystoœci i jak gdyby unikniêcia
w¹tpliwoœci bêdzie stosowna poprawka, która po-
zwoli na zapewnienie, ¿e je¿eli takie instytucje po-
wstan¹, to bêd¹ stosowne Ÿród³a przychodów.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Minister.
Pan senator Augustyn, proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Minister, przez lata politycy spo³eczni za-

stanawiali siê nad tym, jak pomóc siê odnaleŸæ na
rynku pracy osobom o szczególnych potrzebach,
zagro¿onym wykluczeniem. I wzorem innych kra-
jów postanowiliœmy stworzyæ w Polsce centra in-
tegracji spo³ecznej, które skupiaj¹ te osoby, pró-
buj¹ je dostosowaæ do warunków gospodarowa-
nia w rzeczywistoœci rynkowej. Te centra to coœ
poœredniego pomiêdzy rynkiem a dzia³alnoœci¹
organizacji pozarz¹dowych lub bud¿etowych sa-
morz¹dowych. Do tej pory dzia³a³y one w wiêkszo-
œci w formule gospodarstw pomocniczych, czêœæ
tylko organizowana by³a przez organizacje poza-
rz¹dowe. Jak¹ drog¹ maj¹ teraz pójœæ te centra?
One zdobywaj¹ œrodki poprzez prace w ró¿nych
dziedzinach, czêœæ œrodków, a wiêc maj¹ w³asne
dochody. Sprzedaj¹ te¿ us³ugi. Czym maj¹ teraz
siê staæ? Czym maj¹ siê staæ w nowej formule pod
rz¹dami tej ustawy? No maj¹ mieæ wybór, ale
w czym?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Skorupa, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, pani powiedzia³a, ¿e naczelnik

TOPR jest zaniepokojony, czy te pieni¹dze bêd¹
wp³ywa³y regularnie na ich konto. Ja te¿ jestem t¹

sytuacj¹ zaniepokojony. No nie przekona³a mnie
pani do tego, nie wiem, wed³ug niby jakiego zapi-
su ustawowego te pieni¹dze maj¹ byæ zapewnione
TOPR. Do tej pory na podstawie ustawy o parkach
narodowych 15% dochodu Tatrzañskiego Parku
Narodowego by³o przeznaczonych dla TOPR. W tej
chwili tej gwarancji ju¿ nie bêdzie. Chcia³bym, ¿e-
by mi i innym senatorom przedstawi³a pani, z cze-
go ta gwarancja wynika. No nie wiem, czy nie jest
to tylko pobo¿ne ¿yczenie, czy nie s³u¿y to uspo-
kojeniu toprowców.

Drugie pytanie. Czy w zwi¹zku z nowelizacj¹ tej
ustawy jest jakakolwiek szansa, aby w jakimkol-
wiek procencie obni¿yæ cenê biletu wstêpu do
parków narodowych? I czy jest gwarancja, ¿e re-
monty górskich szlaków, mostów i zabezpieczeñ
bêd¹ wykonywane bez jakiegokolwiek poœlizgu
w najbli¿szym czasie? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I pan senator Cichosz, proszê bardzo.

Senator Lucjan Cichosz:
Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, Pani Mini-

ster! Chcia³bym zapytaæ o celowoœæ likwidacji ra-
chunku dochodów w³asnych w sferze Inspekcji
Weterynaryjnej. Wiadomo, ¿e wp³ywy uzyskane
przez lekarzy weterynarii w ca³oœci niemal¿e s¹
zwracane lekarzom weterynarii, pomniejszone
o bodaj¿e 7% tych dochodów, które uzyskuje In-
spekcja Weterynaryjna w celu zabezpieczenia ob-
s³ugi itp., itp. Czy jest sens, aby te dochody wp³y-
wa³y do bud¿etu i nastêpnie wraca³y w ca³oœci,
zreszt¹ ju¿ nie w ca³oœci, do lekarzy, a Inspekcja
Weterynaryjna traci³aby przynajmniej 7% na ob-
s³ugê tych zadañ? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani Minister, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Pan senator Augustyn pyta³ o centra integracji

spo³ecznej. Muszê powiedzieæ, ¿e akurat na ten
temat w trakcie dyskusji nad projektem ustawy
o finansach publicznych w zespole finansowym
Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du nie by³o
dyskusji. Panie Senatorze, to co mówi³am: pode-
jrzewam, ¿e w ka¿dej jednostce samorz¹du tery-
torialnego sytuacja centrum jest inna. Jedne ma-
j¹ znacz¹ce dochody i praktycznie s¹ w stanie
w du¿ej czêœci sfinansowaæ siê same, drugie te do-
chody maj¹ minimalne, dochody stanowi¹ w³a-
œciwie niewielki procent tego, co nale¿y przezna-
czyæ na sfinansowanie centrum. Wydaje siê i ja
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jak gdyby wspólnie z panem ministrem Dud¹,
który gdzieœ mi znikn¹³… No wydaje siê, ¿e nale¿y
zorganizowaæ w trybie pilnym dyskusjê z samo-
rz¹dami – akurat ja mam 21 sierpnia posiedzenie
zespo³u finansowego Komisji Wspólnej Rz¹du
i Samorz¹du – i dowiedzieæ siê, jak oni to widz¹, bo
my tak naprawdê nie znamy ich opinii. Ja bardzo
chêtnie to przeprowadzê. I równie¿ w ustawie
o pomocy spo³ecznej okreœlmy, ¿e je¿eli istnieje
formu³a, mo¿e to byæ gospodarstwo pomocni-
cze… Je¿eli samorz¹dy stwierdz¹, ¿e w³aœciw¹
formu³¹ by³by samorz¹dowy zak³ad bud¿etowy,
to w ustawie o pomocy spo³ecznej mo¿emy ustawê
o finansach publicznych znowelizowaæ. Mo¿emy
j¹ znowelizowaæ i uzupe³niæ ten¿e artyku³. Byæ
mo¿e bêdzie jeszcze jakaœ inna formu³a. Ale ja nie
jestem dzisiaj w stanie odpowiedzieæ, jaka formu-
³a jest dla tych jednostek najw³aœciwsza. Mamy
rok i cztery miesi¹ce do czasu, kiedy te jednostki
maj¹ ulec likwidacji. To jest du¿o czasu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

PanieSenatorze,advocem,tak?Toproszêbardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Ad vocem. Art. 14 mówi o samorz¹dowych za-

k³adach bud¿etowych, ale niestety nie stwarza
mo¿liwoœci, a¿eby centra integracji spo³ecznej…
Tam s¹ wymienione konkretne obszary, w któ-
rych mog¹ dzia³aæ samorz¹dowe zak³ady bud¿e-
towe, ale akurat obszaru reintegracji zawodowej
i spo³ecznej nie ma.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:

Ale ja o tym mówi³am, Panie Senatorze, ¿e je¿eli
zostanie wynegocjowana formu³a, w jakiej mog¹
dzia³aæ te centra, to nowelizuj¹c ustawê o pomocy
spo³ecznej, mo¿na równoczeœnie znowelizowaæ
ustawê o finansach publicznych. Art. 14 to arty-
ku³, który podlega zmianom. Ustawa o finansach
publicznych nie jest ustaw¹ nadrzêdn¹ w stosun-
ku do innych ustaw. Ale dzisiaj, jak powiedzia-
³am, nie jestem w stanie stwierdziæ, czy samo-
rz¹dowy zak³ad bud¿etowy, dzia³aj¹cy w pewnej
okreœlonej formule gospodarczej, jest w³aœciw¹
form¹. Je¿eli pan senator Duda przychyli siê do
koncepcji, ¿eby zespó³ finansowy zaj¹³ siê t¹ spra-
w¹ ju¿ 21 sierpnia, to my jesteœmy gotowi jutro
wys³aæ do pana przewodnicz¹cego Grobelnego ta-
k¹ informacjê, ¿e prosimy, aby strona samorz¹do-
wa przygotowa³a na to spotkanie informacjê
o tym, jak funkcjonuj¹ te centra i jaka formu³a or-

ganizacyjna w œwietle ustawy o finansach publi-
cznych by³aby dla nich najw³aœciwsza.

Teraz pan senator Skorupa. Panie Senatorze,
ratownictwo górskie to coœ, co kocham mi³oœci¹
pierwsz¹ a niewinn¹. W zwi¹zku z tym proszê mi
wierzyæ: zrobiê wszystko, ¿eby ratownikom gór-
skim nie zabrak³o œrodków. I tak jak powiedzia-
³am wczeœniej, po to jest ten zapis w ustawie
o ochronie przyrody, ¿eby by³o wiadomo, ¿e to
stamt¹d maj¹ pochodziæ œrodki. Pan minister
Grabowski ju¿ w tej chwili przygotowuje koncep-
cjê utworzenia instytucji gospodarki bud¿etowej.
Wczoraj rozmawialiœmy na ten temat. Nie ma ¿a-
dnych w¹tpliwoœci i zastrze¿eñ co do tego, nie bê-
dzie tak, ¿e ktoœ chcia³by pozbawiæ te s³u¿by przy-
nale¿nych im œrodków. Z ca³¹ pewnoœci¹ bêdzie-
my pilnowaæ, ¿eby te œrodki dosta³y.

Je¿eli chodzi o obni¿enie cen biletów, to nie
s¹dzê, ¿eby w momencie, gdy powstan¹ instytucje
gospodarki bud¿etowej, takie dzia³ania mia³y
miejsce. Z informacji uzyskiwanych w³aœnie z Mi-
nisterstwa Œrodowiska wynika³o bowiem, ¿e ist-
nieje zagro¿enie, ¿e je¿eli nie bêdzie bezpoœrednie-
go wp³ywu tych œrodków, to osoby odpowiedzial-
ne za pobieranie biletów nie bêd¹ realizowa³y
w sposób w³aœciwy tych zadañ, jako ¿e nie bêd¹
mia³y motywacji, ¿eby to robiæ dobrze. St¹d ju¿
w tej chwili przygotowuje siê koncepcjê instytucji
gospodarki bud¿etowej, ¿eby jak najszybciej mo¿-
na by³o to wdro¿yæ.

Pan senator Cichosz pyta o celowoœæ likwidacji
rachunków w³asnych. Mogê tylko przypomnieæ
dyskusjê, która siê odby³a parê lat temu, kiedy
likwidowano œrodki specjalne, o któr¹ to likwida-
cjê wnioskowali praktycznie wszyscy. W nastêp-
stwie likwidacji œrodków specjalnych powsta³o
ileœ tam rachunków dochodów w³asnych z tego
wzglêdu, ¿e nie by³o mo¿liwoœci, aby na ówczes-
nym etapie te œrodki w³¹czaæ do bud¿etu. To roz-
wi¹zanie by³o przez wszystkich totalnie krytyko-
wane. W zwi¹zku z tym tutaj, Panie Senatorze,
przewidujemy takie w³aœnie dzia³anie: je¿eli in-
spekcja sanitarna otrzymywa³a dochody i planuje
przekazywaæ dochody z tej dzia³alnoœci w okreœlo-
nej wysokoœci na rachunek dochodów w³asnych,
to my zaplanujemy stosowne dochody w tej czê-
œci, zaplanujemy rezerwê i potem bêdziemy suk-
cesywnie j¹ uruchamiaæ. Chcemy tak robiæ, jak
powiedzia³am, przez pierwsze dwa, trzy lata, ¿eby
zobaczyæ, jaki jest faktyczny wp³yw tych docho-
dów. W kolejnych latach ju¿ nie bêdziemy tego
planowaæ w rezerwie, bo to bêdzie ju¿ po prostu
naturalne dzia³anie. Tak jak mówiê, rachunki do-
chodów w³asnych to praktycznie… Nawet trudno
mi powiedzieæ, jak to nazwaæ, dlatego ¿e jest to
dzia³alnoœæ prowadzona przez jednostkê poza jej
statutowymi zadaniami, czyli taka dzia³alnoœæ
uboczna. I to nie s¹ œrodki, które mog¹ byæ prze-
znaczone na finansowanie tej jednostki, dlatego
¿e generalnie ustawa mówi, ¿e œrodki pozyskiwa-
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ne mog¹ byæ przeznaczone tylko na koszty reali-
zacji tych zadañ. Wydaje siê wiêc, ¿e jednak zasa-
dniejsze jest wprowadzenie tego do bud¿etu
i przeznaczenie na finansowanie jednostki, a nie
rozliczanie tego, czy wydatek zosta³ poniesiony na
okreœlony cel i czy jest zwi¹zany tylko z dzia³a-
niem na rzecz rachunku dochodów w³asnych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Ortyl, proszê.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, prosi³bym jeszcze o kilka infor-

macji na temat wspó³finansowania wk³adu publi-
cznego. Jak on siê ma do bud¿etu œrodków euro-
pejskich? Oczywiœcie jest to wk³ad, którego od
nas wymaga Komisja Europejska, ale on nie musi
byæ uwidoczniony, musi byæ tylko jak gdyby zape-
wniony. Pytam o to te¿ w takim kontekœcie, ¿e jest
mo¿liwoœæ, któr¹ stwarza Komisja Europejska,
aby by³ taki okres, kiedy projekty bêd¹ realizowa-
ne w stu procentach ze œrodków europejskich,
a to rozliczenie w skali ca³ej Perspektywy Finan-
sowej musi dojœæ do w³aœciwych proporcji, które
by³y narzucone w danym programie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Kieres, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam trzy pytania, które mo¿e nie odpowiadaj¹

rang¹ zagadnieniom, które by³y do tej pory poru-
szane, za to s¹ zwi¹zane z wartoœciami, które
tkwi¹ w tej ustawie.

Pierwsze pytanie. W art. 22 mowa jest o mo¿li-
woœci likwidacji samorz¹dowego zak³adu bud¿e-
towego i wniesieniu maj¹tku, który po nim pozo-
sta³, na pokrycie kapita³u spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹ i spó³ki akcyjnej. Pani Mini-
ster, rozumiem, ¿e jest to celowe ograniczenie
mo¿liwoœci wniesienia tego maj¹tku tylko do spó-
³ki kapita³owej, a nie do spó³ki komandytowej
i komandytowo-akcyjnej? Bo takie dwie spó³ki te¿
mog¹ powstaæ w ramach tak zwanego partner-
stwa publiczno-prywatnego. Czy to by³o przed-
miotem dyskusji, czy te¿ zosta³o powtórzone za
ustaw¹ o gospodarce komunalnej, ale jeszcze
przed jej nowelizacj¹? Bo w³aœnie ta nowelizacja
wprowadzi³a równie¿ mo¿liwoœæ tworzenia w ra-
mach partnerstwa publiczno-prywatnego spó³ek
komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

Jeœli pan marsza³ek pozwoli, to zadam jeszcze
drugie i trzecie pytanie, krótsze.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tak, oczy-
wiœcie.)

Pytanie drugie dotyczy art. 45 i zakazu tworze-
nia fundacji z maj¹tku publicznego. Z kolei tak
zwane ustawy ustrojowe, czyli powiatowa, woje-
wódzka, dopuszczaj¹ mo¿liwoœæ tworzenia fun-
dacji przez jednostki samorz¹du terytorialnego,
zreszt¹ przyjmuje siê, ¿e i gminy mog¹ je tworzyæ.
Tak to jest w ogóle. Ten przepis jest tak interpreto-
wany – ten zakaz by³ te¿ w dotychczasowej usta-
wie z 2005 r. – ¿e jednostki samorz¹du terytorial-
nego nie mog¹ tworzyæ fundacji, tylko jakby
wspomagaj¹ istniej¹ce fundacje. Tak to jest inter-
pretowane w praktyce.

Trzecia sprawa to ju¿ zupe³ny drobia¿d¿ek.
W przepisach wprowadzaj¹cych jest mowa o tak
zwanych przedsiêbiorstwach komunalnych.
W dotychczasowej wersji pañstwo tego nie usunê-
liœcie, mimo ¿e od 1997 r. tych przedsiêbiorstw
praktycznie ju¿ nie ma. Nawet z ustawy o ustroju
miasta sto³ecznego Warszawy w 2002 r. usuniêto
to pojêcie. Czy nie widzi pani celowoœci tego, ¿eby
jednak usun¹æ w przysz³oœci pojêcie przedsiê-
biorstwa komunalnego? Ono jest jeszcze utrzy-
mane miêdzy innymi w przepisach wprowadza-
j¹cych. Czy to tylko jakieœ przeoczenie, niedopa-
trzenie, czy te¿ mo¿e pani minister wie, ¿e jeszcze
s¹ jednak takie przedsiêbiorstwa komunalne,
chocia¿ ich byæ nie powinno? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani Minister, mo¿e pani minister teraz by od-

powiedzia³a na pytania tych dwóch senatorów?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Panie Senatorze, s¹ tu jak gdyby dwie sprawy.

Pierwsza sprawa dotyczy ujêcia wspó³finansowa-
nia w bud¿ecie pañstwa. Druga – wykorzystania
w obecnym okresie œrodków, które mamy na stu-
procentowe finansowanie projektów z takim za³o-
¿eniem, ¿e bud¿et pañstwa bêdzie w kolejnych
okresach musia³ wiêcej do³o¿yæ, aby nast¹pi³o
w³aœciwe wspó³finansowanie. My nie wyklucza-
my, ¿e w 2009 r., w 2010 r. bêdziemy z takiej mo¿-
liwoœci korzystaæ, szczególnie ¿e mamy œrodki
unijne. W zwi¹zku z tym dziêki tej formulebêdzie-
my mogli pomagaæ beneficjentom, ¿eby mieli
œrodki na ten swój wk³ad krajowy. Je¿eli chodzi
o ustawê bud¿etow¹, to œrodki planowane na
wspó³finansowanie bêd¹ ujmowane w czêœci kra-
jowej bud¿etu. Podnoszono, ¿e to mo¿e powodo-
waæ pewne utrudnienia dla beneficjentów. St¹d
jest przygotowane rozwi¹zanie, ¿e dysponent czê-
œci bud¿etowej mo¿e zawrzeæ z Bankiem Gospo-
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darstwa Krajowego umowê, i¿ równolegle ze œrod-
kami unijnymi bêdzie przekazywa³ tê czêœæ
wspó³finansowania, ale minister finansów – to ju¿
bêdzie siê ³¹czy³o w innym miejscu – przeka¿e do
Banku Gospodarstwa Krajowego tylko te œrodki,
które s¹ potrzebne na finansowanie unijne. W³a-
œciwy minister – je¿eli uzna, mo¿e równie¿ to up-
rawnienie scedowaæ ni¿ej – zasili rachunek Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego ju¿ ze swojego ra-
chunku, ¿eby móc to…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani Minister, chcia³bym tylko prosiæ pana mi-

nistra Dudê, aby po zakoñczeniu wypowiedzi pani
minister udzieli³ odpowiedzi na temat PFRON…

( P e ³ n o m o c n i k R z ¹ d u d o s p r a w O s ó b
Niepe³nosprawnych Jaros³aw Duda: Dziêkujê,
Panie Marsza³ku, tak zrobimy.)

…bo to jest zapisane w ramach kompetencji
marsza³kowskich.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Mówi¹c szczerze, mam pewne trudnoœci z od-

powiedzi¹ na pytania pana senatora Kieresa, dla-
tego ¿e wszystkie te przepisy, po pierwsze, bardzo
dok³adnie uzgadnialiœmy ze stron¹ samorz¹do-
w¹, po drugie, one by³y bardzo dok³adnie weryfi-
kowane zarówno przez RCL, jak i przez Biuro Le-
gislacyjne Kancelarii Sejmu, a teraz przez Biuro
Legislacyjne Kancelarii Senatu. Z tego wzglêdu
nie potrafiê odpowiedzieæ, czy przepis, w którym
mowa o przedsiêbiorstwach komunalnych, ma
prawo tu byæ, czy nie, dlatego ¿e jest to taka uwa-
ga legislacyjna. My to oczywiœcie sprawdzimy, ale
teraz nie potrafiê, tak samo w przypadku art. 22.

Jeœli zaœ chodzi o art. 45, to tak jak pan senator
zauwa¿y³, jest generalna zasada, ¿e ze œrodków
publicznych nie nale¿y i nie wolno zak³adaæ fun-
dacji. Ten przepis obowi¹zuje od wielu lat, a jego
geneza jest zwi¹zana z wieloma nieprawid³owo-
œciami, jakie siê pojawia³y. Z tym ¿e tu jest to jed-
no zawê¿enie: nie mo¿na zak³adaæ fundacji na
podstawie ustawy o fundacjach, czyli w takim
normalnym trybie, bo je¿eli ta fundacja powstaje
w trybie ustawowym, to nie ma ¿adnego ograni-
czenia. Myœlê jednak, ¿e do fundacji trudno jest
przyst¹piæ, bo jest fundator, mo¿e byæ jeszcze do-
nator, ale nie wiem, czy w tej formie samorz¹dy siê
pojawiaj¹. Myœlê, ¿e raczej przekazuj¹ œrodki na
realizacjê przez te fundacje okreœlonych zadañ.
Nie spotka³am siê z tym problemem, a ju¿ troszkê
z samorz¹dami wspó³pracujê. Po prostu nie s³y-
sza³am, ¿eby by³y problemy, ani ¿eby jakaœ inna
forma, poprzez zlecanie zadañ, s³u¿y³a finanso-

waniu fundacji. Tak¿e regionalne izby obrachun-
kowe nie podnosi³y tego problemu, a gdyby tam
by³y jakieœ nieprawid³owoœci, regionalne izby ob-
rachunkowe niew¹tpliwie by to sygnalizowa³y.

(Senator Leon Kieres: To jest wed³ug pani tylko
problem legislacyjny? Jednak dwie ustawy
wprost mówi¹ o mo¿liwoœci tworzenia przez po-
wiaty i województwa fundacji. A wiêc brak spójno-
œci, ale ju¿ mo¿e poza t¹ sal¹ o tym porozmawia-
my.)

Dobrze.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Zbigniew Romaszewski)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: A te

spó³ki?)
O spó³kach powiedzia³am, ¿e nie czujê siê na si-

³ach… To by³ przepis konstruowany wspólnie
z samorz¹dami, ja nie potrafiê powiedzieæ, czy
maj¹tek po likwidowanych samorz¹dowych za-
k³adach one wnosz¹ do takich spó³ek.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Jasne, dziêkujê bardzo, ja rozumiem.
Tu pan marsza³ek mówi³ o jakichœ zaleg³o-

œciach w odpowiedziach.
( P e ³ n o m o c n i k R z ¹ d u d o s p r a w O s ó b

Niepe³nosprawnych Jaros³aw Duda: Rozumiem,
Panie Marsza³ku, ¿e moja ewentualna wypowiedŸ
to ju¿ na zakoñczenie?)

Aha, dobrze, proszê bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów El-

¿bieta Suchocka-Roguska: Panie Marsza³ku, jeœli
mogê uzupe³niæ: wypowiedŸ pana senatora Dudy
bêdzie dotyczy³a dzia³añ zwi¹zanych z PFRON.)

Tak, dziêkujê.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów El-

¿bieta Suchocka-Roguska: Ja sama prosi³am, ¿e-
by wspomóg³ mnie tutaj i powiedzia³ o zamierze-
niach, jakie rz¹d ma w tym zakresie.)

Dobrze, dziêkujê bardzo.
Pan senator Chróœcikowski, proszê bardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, mówi³a pani o likwidacji agencji.

Mam pytanie, czy takie agencje, jak Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz
Agencja Rynku Rolnego, które s¹ agencjami akre-
dytowanymi, które obs³uguj¹ œrodki unijne, te¿
bêd¹ podlega³y temu procesowi, czy bêd¹ zosta-
wione? To jest jedna sprawa.

I sprawa druga. Mówimy o dwóch bud¿etach:
œrodków krajowych i œrodków pochodz¹cych
z Unii Europejskiej. Jak to siê ma do dochodów
pozyskanych ze œrodków Unii Europejskiej? Czy
bêd¹ one do wykorzystania, czy bêd¹ tylko fun-
kcjonowa³y w ramach tego drugiego bud¿etu? Na
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dzieñ dzisiejszy, jak wczoraj podczas debaty bu-
d¿etowej by³o powiedziane, zarobiono na rolni-
kach ze wzglêdu na to, ¿e kurs euro by³ na pozio-
mie 3,39, a dzisiaj p³acono wed³ug takiego… W tej
sytuacji dochód przynios³o bud¿etowi to, ¿e p³a-
cono rolnikowi wed³ug kursu 3,39, a nie 4,20, czy
4,50, czyli wed³ug takiego, jaki jest dzisiaj czy
wczoraj, mo¿na powiedzieæ, bo to by³y ró¿ne kur-
sy. Czy to ju¿ bêdzie wliczane do dochodów bud¿e-
tu pañstwa, czy zostanie w tym bud¿ecie europej-
skim i potem trzeba bêdzie siê zastanawiaæ, co
z tymi œrodkami? Bo nie potrafiê tego wyczytaæ.
Zreszt¹ ta ustawa jest tak z³o¿ona, ¿e trudno prze-
ciêtnemu senatorowi to rozczytaæ, chyba ¿e jest fi-
nansist¹.

Nastêpna sprawa. Art. 274, w którym mowa
o audycie wewnêtrznym i o tym, ¿e podlega mu
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego,
w tym fundusze zarz¹dzane przez prezesa Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego. Wiem, ¿e
istnieje fundusz sk³adkowy, który sk³ada siê tylko
z czêœci sk³adkowej bezpoœrednio rolników, ale je-
go prezesem równie¿ jest prezes Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego. Czy w rozumieniu tej
ustawy fundusz sk³adkowy podlega audytowi? Bo
na dzieñ dzisiejszy, o ile pamiêtam, to audyt robi
siê zewnêtrznie, on jest okreœlany, powo³ywany
przez radê nadzorcz¹ funduszu sk³adkowego. Czy
tam jest mowa o innych funduszach? Czy czasem
nie jest to fundusz sk³adkowy, o który ja pytam?
Dziêkujê.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów El-
¿bieta Suchocka-Roguska: Mam odpowiadaæ?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Tak.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:

Bardzo proszê.
Je¿eli chodzi o Agencjê Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa oraz Agencjê Rynku Rolne-
go, od 1 stycznia 2012 r. powinny one byæ agen-
cjami wykonawczymi. Do tego dnia maj¹ czas na
dostosowanie przepisów, tak aby staæ siê tymi
agencjami. Obydwie, oprócz funkcji agencji p³at-
niczych, wykonuj¹ równie¿ tak zwane zadania
krajowe. A wiêc Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa ma jeszcze swoje zadania
statutowe dotycz¹ce pewnych dzia³añ, je¿eli cho-
dzi o rolnictwo.

Co do ró¿nic kursowych, to sytuacja jest tego
rodzaju, ¿e one dzia³aj¹ w obie strony. By³y lata,

gdy kurs ustalony na dop³aty dla rolników by³
znacznie wy¿szy ni¿ ten, który by³ nastêpnie sto-
sowany przy wymianie euro na z³otówki. Wtedy
ró¿nicê tê finansowa³ bud¿et pañstwa, bo kurs
wymiany by³ sta³y. Na dzieñ dzisiejszy œrodki po-
chodz¹ce z ró¿nic kursowych nie s¹ zaliczane do
œrodków unijnych. Do œrodków unijnych zalicza-
my tylko te œrodki, które stanowi¹ równowartoœæ
wymiany po kursie ustalonym we wrzeœniu. Ró¿-
nice kursowe w wysokoœci ponad 2 miliardów z³
s¹ ujmowane w pozosta³ych dochodach bud¿etu
pañstwa. Nie stanowi¹ one dochodów unijnych.
W nowym uk³adzie bud¿etu po stronie tego bu-
d¿etu bêd¹ tylko œrodki po takim kursie, po jakim
zosta³y wymienione. Je¿eli na przyk³ad bêdzie ta-
ka sytuacja, ¿e kurs wymiany ustalony we wrzeœ-
niu bêdzie wy¿szy ni¿ kurs stosowany w ro-
ku 2010, to my ujmiemy po stronie œrodków unij-
nych kurs wymiany, a ró¿nicê bêdziemy musieli
dop³aciæ z bud¿etu pañstwa. Ró¿nice kursowe
dzia³aj¹ raz na korzyœæ, raz na niekorzyœæ bud¿e-
tu pañstwa. Ale przy nowej formule bud¿etu
wszystkie œrodki przychodz¹ce z Unii Europej-
skiej bêd¹ kierowane do bud¿etu unijnego i bêd¹
s³u¿y³y finansowaniu wydatków zwi¹zanych z re-
alizacj¹ projektów, programów czy poszczegól-
nych zadañ.

Teraz co do audytu i KRUS. W art. 9 jest powie-
dziane, co siê zalicza do sektora finansów publicz-
nych. I ten art. 9 w pkcie 8 stanowi, ¿e sektor fi-
nansów publicznych tworz¹: Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych i zarz¹dzane przez niego fundusze
oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
i fundusze zarz¹dzane przez prezesa Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Spo³ecznego. W zwi¹zku
z tym audytowi bêd¹ podlega³y tylko te fundusze,
które s¹ zaliczone do sektora finansów publicz-
nych. Fundusz sk³adkowy na dzieñ dzisiejszy do
tego sektora zaliczany nie jest.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan Senator Skorupa, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, ja zadam pytanie, bo pani nie od-

powiedzia³a w poprzednim zapytaniu. Czy remon-
ty górskich szlaków i mostków oraz sztucznych
zabezpieczeñ bêd¹ przebiega³y zgodnie z harmo-
nogramem, który dotychczas prowadzi³ park ta-
trzañski czy te¿ inne parki narodowe? I czy
w przysz³oœci te prace bêdzie prowadziæ jakaœ in-
na instytucja, na przyk³ad samorz¹d, starostwo
powiatowe, czy te¿ w dalszym ci¹gu bêd¹ siê tym
zajmowa³y parki narodowe? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Ta ustawa nie przewiduje zmiany zakresu za-

dañ. Je¿eli minister œrodowiska powo³a instytu-
cje gospodarki bud¿etowej, to wówczas one bêd¹
przeprowadza³y te remonty i mam nadziejê, ¿e bê-
d¹ to robi³y zgodnie z wszelkimi harmonograma-
mi. Tego jednak nie mogê zagwarantowaæ, bo te
dane s¹ mi nieznane.

W ogóle nie przewidujê i nie wyobra¿am sobie ta-
kiej sytuacji, ¿e mog³aby nast¹piæ jakaœ przerwa
w funkcjonowaniu. To musi byæ przeprowadzone
w ten sposób, tak p³ynnie, ¿eby w momencie, kiedy
przestan¹ istnieæ gospodarstwa pomocnicze, zo-
st¹piæ je instytucjami gospodarki bud¿etowej. In-
stytucje gospodarki bud¿etowej s¹ tworzone na po-
ziomie rz¹du, potrzebna jest tylko zgoda Rady Mini-
strów i bêdzie mo¿na je utworzyæ. W zwi¹zku z tym
wydaje siê, ¿e logistycznie mo¿e to byæ przygotowa-
ne w taki sposób, ¿e nie powinno spowodowaæ ¿a-
dnych zak³óceñ, a przeprowadzenie tych¿e remon-
tów nie powinno byæ przerwane ani na sekundê.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Pani Minister, jeszcze jedno pytanie ode mnie,

zadam je w³aœciwie z czystej ciekawoœci. Ju¿ ko-
lejny rok S¹d Najwy¿szy rozlicza siê z bud¿etem
przy pomocy salda obrotów pomiêdzy wynajmo-
waniem pomieszczeñ i urz¹dzeñ przedsiêbior-
stwu prowadz¹cemu bufety i jednoczeœnie korzy-
staniem z us³ug tego przedsiêbiorstwa. To siê
wszystko rozlicza saldem. W moim przekonaniu,
to jest dziwne, ale Najwy¿sza Izba Kontroli nic
o tym nie pisze w rezultatach swoich kontroli,
przedstawiono te¿ podobno jakieœ orzeczenie w tej
sprawie, dla mnie bardzo w¹tpliwe. Jak to wy-
gl¹da w œwietle obecnej ustawy?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Takie dzia³anie nie powinno mieæ miejsca. Tym

bardziej, ¿e z tego, co mi wiadomo, S¹d Najwy¿szy
ani nie prowadzi ¿adnej dzia³alnoœci gospodar-
czej, ani nie ma rachunku dochodów w³asnych.
W zwi¹zku z tym, Panie Marsza³ku, ja zapytam
Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli, czy kontroluj¹c wykona-
nie bud¿etu, zwraca³a na to uwagê. Ta sytuacja
jest mi absolutnie nieznana.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Klimowicz.
Proszê bardzo.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, powiedzia³a pani, ¿e przedmio-

towa ustawa nie bêdzie generowaæ kosztów w sek-
torze finansów publicznych. Proszê zatem wyt³u-
maczyæ mi art. 268 mówi¹cy o rocznym sprawo-
zdaniu finansowym jednostki samorz¹du teryto-
rialnego, które nie tylko ma byæ przedstawiane re-
gionalnej izbie obrachunkowej, ale równie¿ ma
byæ badane przez bieg³ego rewidenta w gminach,
w których liczba mieszkañców przekracza sto
piêædziesi¹t tysiêcy.

Mam te¿ pytanie o sam¹ procedurê zatwierdza-
nia wykonania bud¿etu jednostki samorz¹du te-
rytorialnego. Jak by pani minister mog³a to przy-
bli¿yæ, bo, prawdê powiedziawszy, dla mnie jest to
procedura bardzo zagmatwana. A wiêc pytam,
dlaczego ona jest teraz bardziej skomplikowana,
wyd³u¿ona w czasie i jak to siê bêdzie przedsta-
wia³o. Jakie bêd¹ sankcje, je¿eli których z pun-
któw tej procedury nie zostanie przyjêty przez or-
gan stanowi¹cy? Jakie bêd¹ sankcje? Dziêkujê
bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Tê wielkoœæ

jednostki samorz¹du, powy¿ej stu piêædziesiêciu
tysiêcy mieszkañców, ustali³ Sejm. W projekcie
rz¹dowym mówiono o jednostkach posiadaj¹cych
trzysta tysiêcy mieszkañców, a wiêc liczba jedno-
stek, które by³yby objête badaniem sprawozdania
finansowego by³a znacznie mniejsza i dotyczy³a
rzeczywiœcie du¿ych jednostek, które maj¹ zna-
cz¹ce œrodki. O wprowadzenie badania sprawo-
zdañ finansowych przez bieg³ych rewidentów
w jednostkach samorz¹du terytorialnego zabie-
gano ju¿ od dawna. Zapis, który by³ w projekcie
rz¹dowym mówi¹cym o trzystu tysi¹cach miesz-
kañców, stanowi³ kompromis i w wielu przypad-
kach by³ nawet wynikiem ¿yczenia jednostki sa-
morz¹du terytorialnego, bo fakt, ¿e jej sprawozda-
nie finansowe by³o badane przez bieg³ego rewi-
denta, uwiarygodnia³ sytuacjê finansow¹ tej je-
dnostki i pozwala³ na ³atwiejsze zaci¹ganie kredy-
tów czy emitowanie obligacji.

Ja chyba nie do koñca mogê siê zgodziæ z tym,
¿e procedura zatwierdzania sprawozdania zosta³a
wyd³u¿ona. Wydaje siê, ¿e wrêcz przeciwnie.
Wprowadziliœmy skrócenie tych terminów, bo do
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tej pory przy dobrym uk³adzie do czerwca mo¿na
by³o zatwierdzaæ… W tej chwili to zatwierdzanie
jest znacznie krótsze.

Ja niestety nie mam przy sobie takiej informa-
cji – a mia³am j¹ – ile jednostek samorz¹du teryto-
rialnego zostanie objêtych badaniem przez bieg³e-
go rewidenta. Na pewno wszystkie województwa.
Ale je¿eli pan senator pozwoli, to jutro przed g³o-
sowaniami mogê przekazaæ panu senatorowi tak¹
informacjê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, chcia³bym w takim razie dopy-

taæ. Czyli to jednak bêdzie generowaæ koszty. Na-
wet gdyby to ograniczyæ tylko do miast powy¿ej
trzystu tysiêcy mieszkañców, to jednak tych
miast troszkê jest i bêdzie obowi¹zek wy³onienia
bieg³ego rewidenta.

Je¿eli chodzi o moje drugie pytanie, to s¹ tu ter-
miny… To mo¿e zapytam ju¿ tak bardzo dok³a-
dnie. Dlaczego oprócz absolutorium ma byæ za-
twierdzane przez organ stanowi¹cy sprawozdanie
roczne? I czy to równie¿ bêdzie mia³o formê
uchwa³y? Do tej pory uchwa³a dotyczy³a absolu-
torium. Teraz, jak rozumiem, bêdzie druga
uchwa³a, któr¹ rada gminy bêdzie musia³a siê za-
jmowaæ. Czy tak bêdzie, czy mo¿e Ÿle to zrozumia-
³em? Dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:

Panie Senatorze, Sejm, przyjmuj¹c sprawozda-
nie z wykonania bud¿etu, po pierwsze, przyjmuje
to sprawozdanie i, po drugie, odrêbnie udziela
rz¹dowi absolutorium. To s¹ dwa ró¿ne doku-
menty. Sam fakt przyjêcia sprawozdania nie musi
oznaczaæ udzielenia absolutorium, dlatego ¿e ró¿-
ne aspekty gospodarki finansowej mog¹ powodo-
waæ, ¿e rada nie udzieli takiego absolutorium.

(Senator Stanis³aw Kogut: Sankcje.)
Je¿eli ustawa tego nie precyzuje, to nie ma san-

kcji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Absolutorium mo¿e byæ i mo¿e go nie byæ.
Dziêkujê.
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, ja chcia³abym zapytaæ o tak¹

sprawê. Goœci³ u nas w Senacie, na posiedzeniu
komisji gospodarki, Jeffrey Immelt, cz³onek rady
do spraw walki z kryzysem gospodarczym. On
mówi³, ¿e przysz³oœci¹ naszego rozwoju gospodar-
czego jest rozwój partnerstwa publiczno-prywat-
nego. Czy ta ustawa o finansach publicznych
stwarza warunki do rozwoju tego partnerstwa,
czy pani minister ma co do tego w¹tpliwoœci?
Dziêkujê bardzo.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów El-
¿bieta Suchocka-Roguska: Mogê, Panie Mar-
sza³ku?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Pani Senator, te sprawy reguluje ustawa o par-

tnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa o finan-
sach publicznych nie odnosi siê do tego zagadnie-
nia, nie ma tu ¿adnych regulacji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ nie s³yszê.
Wobec tego bardzo dziêkujê pani minister i po-

proszê…
(G³osy z sali: Jeszcze jest…)
Proszê bardzo.
Ale proszê siê troszeczkê wczeœniej zg³aszaæ,

a nie tak w ostatniej chwili.

Senator Piotr Andrzejewski:

Pani Minister, powtarzam to pytanie, które za-
dawa³em sprawozdawcy.

Czy zasady gospodarowania œrodkami publicz-
nymi – poza tymi okreœlonymi w ustawie bud¿eto-
wej, uchwale bud¿etowej jednostki samorz¹du te-
rytorialnego i planie finansowania jednostki sek-
tora finansów publicznych – bêdzie regulowaæ je-
szcze ustawa zwi¹zana z daninami publicznymi
na cele pozabud¿etowe? Bo w art. 44, w rozdziale
dotycz¹cym zasad gospodarowania œrodkami
publicznymi, jest numerus clausus, tak jakby
wszystkie œrodki publiczne, jak jest to w ramach
art. 217 konstytucji, by³y œrodkami podleg³ymi
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bud¿etowi. To samo je¿eli chodzi o ustawê… Ot-
wartego charakteru, niezamkniêcia, mo¿na siê je-
szcze dopatrzeæ w okreœleniu danin publicznych
w art. 5 ust. 2, tam ten katalog jest jeszcze otwar-
ty, ale tutaj, w rozdziale o zasadach gospodarowa-
nia, to otwarcie siê pomija. Czy to oznacza, ¿e jest
to odes³anie do innych ustaw? Bo to wyraŸnie z tej
ustawy nie wynika, nie doczyta³em siê tego. A je-
¿eli to jest numerus clausus, to co jest w art. 44, to
nale¿a³oby chyba to otworzyæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, je¿eli cho-

dzi o daniny publiczne, to, jak rozumiem, mówi-
my o tym w kontekœcie…

(Senator Piotr Andrzejewski: Chodzi o te na cele
pozabud¿etowe.)

…finansowania mediów…
(Senator Piotr Andrzejewski: Nie tylko mediów,

bo mog¹ byæ inne cele.)
…dlatego ¿e sytuacja… Nie, Panie Senatorze,

sytuacja jest tego rodzaju: je¿eli ustawa nak³ada
obowi¹zek wnoszenia jakiejœ daniny na rzecz je-
dnostki sektora finansów publicznych, to albo
mówi, na jakie cele ta danina jest przeznaczona…

(Senator Piotr Andrzejewski: Odes³anie do in-
nych ustaw…)

Po prostu te sprawy reguluj¹ inne ustawy.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, inne ustawy.)
Ustawa o finansach publicznych nie reguluje

mo¿liwoœci czy zasad finansowania poszczegól-
nych wydatków. Generalnie wszystkie wydatki
sektora finansów publicznych powinny mieæ swo-
je odniesienie i swoje podstawy prawne w innych
ustawach.

(Senator Piotr Andrzejewski: Jasne.)
Tak ¿e sam fakt, ¿e tutaj nie ma nic o daninach

publicznych…
(Senator Piotr Andrzejewski: Na cele pozabu-

d¿etowe.)
…na cele pozabud¿etowe, nie mówi o…
(Senator Piotr Andrzejewski: Nie zamyka drogi.)
…tak, nie zamyka drogi.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê jeszcze o te wyjaœnienia dotycz¹ce…

Pe³nomocnik Rz¹du
do spraw Osób Niepe³nosprawnych
Jaros³aw Duda:

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie
Senatorowie!

Jeœli mogê zaj¹æ kilka minut, to z góry dziêkujê
za ten czas na dopowiedzenie o pewnych koncep-
cjach czy systemowych rozwi¹zaniach zwi¹za-
nych z Pañstwowym Funduszem Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych. Mówiê to jako prezes
rady nadzorczej tej instytucji, ale te¿ jako pe³no-
mocnik rz¹du do spraw osób niepe³nosprawnych.

Otó¿, Szanowni Pañstwo, gdybyœmy mieli tak¹
sytuacjê, ¿e pañstwowy fundusz rehabilitacji
w perspektywie nie mia³by tego, co nam jest bar-
dzo bliskie i na czym nam bardzo zale¿y, to zna-
czy, takiej swoistej kontroli spo³ecznej… Myœlê
tutaj oczywiœcie o radzie nadzorczej pañstwowego
funduszu rehabilitacji, bo ona nadaje mu pewien
uspo³eczniony charakter, ona daje mu te¿ wp³yw
na kszta³towanie bud¿etu, na wskazywanie prio-
rytetów. Przypomnê te¿, ¿e rada ta dzia³a bezp³at-
nie – to tak ¿eby by³a jasnoœæ.

W ka¿dym razie, rozumiej¹c wszystkie zabiegi
dotycz¹ce porz¹dkowania funduszy, przygotowa-
liœmy ju¿ nasz¹ okreœlon¹ koncepcjê i chcemy
w ci¹gu dwóch lat, a nawet w przysz³ym roku, j¹
wdro¿yæ, odpowiadaj¹c tym samym na postulaty
œrodowiska, w tym œrodowiska osób z niepe³no-
sprawnoœci¹ w Polsce. Przypomnê, ¿e jest to gru-
pa obliczona na mniej wiêcej piêæ milionów osób.
A wiêc chcielibyœmy – wkomponowuj¹c siê miê-
dzy innymi w te rozstrzygniêcia czy rozwi¹zania
proponowane w nowelizowanej ustawie – ¿eby to
by³a agencja wykonawcza, czyli równie¿ z rad¹
nadzorcz¹, a to po to, ¿eby mieæ…

(Senator Henryk WoŸniak: To bardzo dobrze.)
…wp³yw na to, o czym mówi³em wczeœniej, Pa-

nie Senatorze Kogut.
(Senator Henryk WoŸniak: Jeszcze lepiej.)
To po pierwsze.
Po drugie, naszym i œrodowiska celem jest zrea-

lizowanie postulatu zg³aszanego od wielu lat
przez wszystkie œrodowiska, równie¿ przez Prawo
i Sprawiedliwoœæ – chcemy siê do tego przychyliæ.
Chodzi mianowicie o inne usytuowanie pe³no-
mocnika rz¹du do spraw osób niepe³nospra-
wnych, o to, ¿eby nie by³ on resortowo, ¿e tak po-
wiem, umieszczony…

(G³os z sali: Nie, nie.)
…a wiêc ¿eby nie by³o oddzia³ywania tylko

z punktu widzenia resortu pracy czy zdrowia. Tu
potrzebne jest dzia³anie horyzontalne, ¿eby mieæ
mo¿liwoœci dyskusji i wp³ywu na obszary od bu-
downictwa po zdrowie. Dlatego te¿ wydaje siê, ¿e
koncepcja usytuowania pe³nomocnika rz¹du
w kancelarii premiera i dania mu do dyspozycji
narzêdzia w postaci pañstwowego funduszu re-
habilitacji jako, w perspektywie, agencji wyko-
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nawczej, wskazuje najlepszy sposób rozwi¹zywa-
nia problemów œrodowiska osób z niepe³nospra-
wnoœci¹ w Polsce. Mamy ju¿ przygotowane pro-
jekty wstêpne, teraz na³o¿ymy to na tê ustawê,
tak ¿e zarówno ustawa o finansach publicznych,
jak i – czy te¿ g³ównie – ustawa o rehabilitacji i za-
trudnieniu niepe³nosprawnych ulegn¹ pewnej
modyfikacji.

Chcia³bym jeszcze pañstwa zapewniæ, ¿e na
ukoñczeniu jest polska ustawa, tworzona na wzór
tego, co maj¹ Amerykanie i miêdzy innymi Brytyj-
czycy… Przypomnê mo¿e, ¿e Amerykanie maj¹
ustawê o niepe³nosprawnych Amerykanach, Bry-
tyjczycy – ustawê antydyskryminacyjn¹. My w Pol-
sce chcemy przygotowaæ na 3 grudnia – nawet jeœli
jeszcze niegotow¹, nieuchwalon¹, to przynajmniej
przygotowan¹ w za³o¿eniach – tak¹ bardzo kon-
kretn¹ ustawê o wyrównywaniu szans osób nie-
pe³nosprawnych, która bêdzie nadawaæ temu œro-
dowisku okreœlone prawa. Jeœli te prawa nie bêd¹
przestrzegane, to bêd¹ z tego wynikaæ okreœlone
sankcje. Dotyczy to miêdzy innymi prawa budow-
lanego, barier w budynkach… Oczywiœcie bêdzie
tu pewne roz³o¿enie w czasie, jeœli chodzi o budyn-
ki u¿ytecznoœci publicznej i nie tylko, bo, jak pañ-
stwo wiecie, pod tym wzglêdem sytuacja w Polsce
w dalszym ci¹gu pozostawia wiele do ¿yczenia.

Na zakoñczenie chcia³bym podzieliæ sie z pañ-
stwem dobr¹ wiadomoœci¹ z tego obszaru. Miano-
wicie przez pierwsze pó³rocze tego roku w tak zwa-
nym SOD, czyli w Systemie Obs³ugi Dofinanso-
wañ dla pracodawców zatrudniaj¹cych osoby
z niepe³nosprawnoœci¹, zanotowaliœmy wzrost
o dwadzieœcia cztery tysi¹ce osób, które to osoby
po prostu wesz³y na rynek pracy. Nawet siê oba-
wiamy o p³ynnoœæ w tym zakresie… Bo to cieszy,
ale, z drugiej strony, jeœli taki wzrost w tym obsza-
rze siê utrzyma, to p³ynnoœæ mo¿e byæ lekko za-
chwiana. No ale myœlê, ¿e do tego nie dojdzie.

I to tyle tytu³em wyjaœnieñ dotycz¹cych per-
spektyw pañstwowego funduszu rehabilitacji
w zwi¹zku z ustaw¹, któr¹ prezentowa³a pani
minister Suchocka-Roguska. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Stanis³aw Kogut: Mam pytanie do pa-

na ministra.)
No, janiewiem,czys¹ terazprzewidzianepytania,

bo pan minister wyst¹pi³ tak troszeczkê ekstra…
(Pe³nomocnik Rz¹du do spraw Osób Niepe³no-

sprawnych Jaros³aw Duda: Nie jestem upowa¿-
niony do prezentowania stanowiska rz¹du. To siê
zaprotoko³uje…)

By³a to po prostu informacja dla senatorów.

(Senator Stanis³aw Kogut: Dobrze, ja i tak zapy-
tam…)

Zgodnie z protoko³em – informacja dla senato-
rów, ale bez oficjalnych…

(Rozmowy na sali)
(Pe³nomocnik Rz¹du do spraw Osób Niepe³no-

sprawnych Jaros³aw Duda: Panie Marsza³ku,
mo¿e ja jednak odpowiem.)

(G³osy z sali: Nie, nie.)
Nie, nie, panowie i tak zawsze mo¿ecie wymie-

niæ pogl¹dy. Tak ¿e dziêkujê bardzo.
Teraz, proszê pañstwa, przypominam o konie-

cznoœci zapisywania siê do g³osu u senatora pro-
wadz¹cego listê mówców. Przemówienie nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
ki legislacyjne trzeba z³o¿yæ do momentu za-
mkniêcia dyskusji.

Otwieram dyskusjê.
I zapraszam pani¹ senator Rotnick¹. Proszê

bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W³aœciwie z zadowoleniem nale¿y przyj¹æ przed-

³o¿one propozycje zmian w ustawie o finansach
publicznych. Chcia³bym podzieliæ siê w tym mo-
mencie przede wszystkim swoimi refleksjami doty-
cz¹cymi zmian, które odnosz¹ siê nie do ca³ej usta-
wy, ale do segmentu samorz¹du terytorialnego.

Obecny projekt ustawy z pewnoœci¹ wychodzi
naprzeciw wieloletnim postulatom zg³aszanym
przez jednostki samorz¹du terytorialnego. Wart
zauwa¿enia jest równie¿ fakt, ¿e proponowany
projekt by³ bardzo szeroko konsultowany ze stro-
n¹ samorz¹dow¹ Komisji Wspólnej Rz¹du i Sa-
morz¹du Terytorialnego i uzyska³ pe³n¹ akcepta-
cjê, przynajmniej jeœli chodzi o kluczowe zapisy
dotycz¹ce finansów polskiego samorz¹du teryto-
rialnego.

Za szczególnie korzystne nale¿y uznaæ przepisy
projektu ustawy wprowadzaj¹ce wieloletnie pla-
nowanie finansowe i bud¿ety zadaniowe. Wpraw-
dzie istniej¹ przyk³ady miast realizuj¹cych takie
planowanie i bud¿etowanie, choæ mo¿e nie
w pe³ni tak, jak to przewiduje ustawa – takim mia-
stem jest na przyk³ad Poznañ – ale wa¿ne jest, ¿e
sta³o siê to standardem dla wszystkich jednostek
samorz¹du terytorialnego. Jest to istotne przede
wszystkim ze wzglêdu na efektywne zarz¹dzanie
jednostkami samorz¹du terytorialnego, na wpro-
wadzenie przejrzystoœci, czytelnoœci, a tak¿e na
zwiêkszenie celowoœci wydatków na poszczególne
zadania. Jednoczeœnie uwa¿am, ¿e proponowana
szczegó³owoœæ wieloletnich planów finansowych
na poziomie generalnych danych bud¿etowych
jest wystarczaj¹ca.

Uwa¿am równie¿ za pozytywne rozwi¹zanie
polegaj¹ce na likwidacji tak zwanej gospodarki
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pozabud¿etowej. Wyj¹tek stanowi pozostawienie
katalogu zadañ, w ramach których bêd¹ mog³y
dalej funkcjonowaæ samorz¹dowe zak³ady bu-
d¿etowe. Niemniej jednak wydaje siê, ¿e do ta-
kich dziedzin, jak gospodarka mieszkaniowa, go-
spodarowanie lokalami u¿ytkowymi, sprawy wo-
doci¹gów, zaopatrzenie w wodê, kanalizacja,
usuwanie i oczyszczanie œcieków, kultura fizycz-
na i sport, zarz¹dzanie cmentarzami, mo¿na by
dodaæ tak¿e oœwiatê. Rodzi siê bowiem pytanie,
czy niektóre placówki, na przyk³ad szko³y, które
bêd¹ musia³y bezpoœrednio odprowadzaæ do bu-
d¿etu gminy dochody uzyskane z tytu³u, miêdzy
innymi, wynajmu sali gimnastycznej, bêd¹ dalej
zmotywowane do pilnowania i powiêkszania do-
chodów. Musimy bowiem pamiêtaæ, ¿e w niektó-
rych jednostkach takie dodatkowe dochody s¹
szans¹ na dalszy rozwój. Zasadna wydaje siê
wiêc koncepcja, któr¹ kieruje siê minister finan-
sów, aby jak najszerzej w³¹czaæ œrodki publiczne
do bud¿etu, bo to gwarantuje jawnoœæ i efekty-
wnoœæ wykorzystywania publicznych zasobów fi-
nansowych.

Przy tej okazji chcia³abym tak¿e zwróciæ uwagê
na pewien brak konsekwencji i analogicznego
traktowania bud¿etów jednostek samorz¹du te-
rytorialnego i bud¿etu pañstwa w kwestii uma-
rzania, odraczania terminów lub rozk³adania na
raty sp³at nale¿noœci pieniê¿nych maj¹cych cha-
rakter cywilnoprawny. Mianowicie w art. 58
w ust. 6 proponowanej ustawy stwierdza siê, ¿e
„dysponent czêœci bud¿etowej lub dysponent
pañstwowego funduszu celowego mo¿e wyraziæ
zgodê na niedochodzenie nale¿noœci bud¿etu
pañstwa z tytu³u umowy cywilnoprawnej, której
kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 z³”.
Oczywiœcie mówi siê tutaj o dysponencie czêœci
bud¿etu bêd¹cym tylko jednostk¹ pañstwow¹,
nie mówi siê natomiast o jednostce samorz¹do-
wej. I mimo postulatów strony samorz¹dowej, w
Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorial-
nego, stosowanie analogii do bud¿etów jednostek
samorz¹dów terytorialnych nie zosta³o uwzglê-
dnione. Nale¿y wszak¿e zaznaczyæ, ¿e w art. 59 za-
proponowano tryb i zasady okreœlania umorzeñ
i ulg w sp³acie nale¿noœci cywilnoprawnych przy-
padaj¹cych jednostkom samorz¹du terytorialne-
go. Wymaga to jednak podjêcia czynnoœci przez
organ stanowi¹cy, który mo¿e wprowadziæ okreœ-
lony tryb i zasady.

Postulat jednostek samorz¹du terytorialnego,
aby podwy¿szyæ przewidziane w ustawie bud¿eto-
wej kwoty dochodów i przychodów lub kwoty wy-
datków i rozchodów, których przekroczenie obli-
guje jednostki samorz¹du terytorialnego do pro-
wadzenia audytu wewnêtrznego, z 40 tysiêcy z³ do
100 tysiêcy z³, te¿ nie znalaz³ akceptacji. I te kwoty
pozosta³y zarówno w jednostkach samorz¹du te-

rytorialnego, jak i w pozosta³ych jednostkach na
poziomie 40 tysiêcy z³.

Có¿ jeszcze mo¿na dodaæ? Powiem tylko tyle, ¿e
mimo przedstawionych przeze mnie uwag do pro-
jektu ustawy o finansach publicznych, nale¿y do-
ceniæ trud w³o¿ony w prace nad przygotowaniem
tego nowego aktu prawnego, który reguluje sys-
tem finansów publicznych w Polsce. Przek³ada siê
to równie¿ na pozytywn¹ ocenê samego projektu
i dobrych rozwi¹zañ z niego wynikaj¹cych, miê-
dzy innymi takich, jak wprowadzenie wieloletnich
planów finansowych i bud¿etów zadaniowych.
W pe³ni tê ustawê popieram. Dziêkujê bardzo.

(Senator Stanis³aw Kogut: A ja w pe³ni nie po-
pieram, Pani Profesor.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan Senator Jurcewicz, proszê bardzo.
(Senator Stanis³aw Kogut: Stasiu, uwa¿aj, bo ja

bêdê po tobie.)

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Chcia³bym zacz¹æ od takich oto s³ów: przejrzy-

stoœæ, konsolidacja, racjonalizacja, efektywnoœæ.
Niniejsza ustawa zawiera zapisy maj¹ce na celu
poprawê jawnoœci i przejrzystoœci sektora finan-
sów publicznych. Aby te cele osi¹gn¹æ, w ustawie
okreœlono ramy sektora finansów publicznych
i zawarto stosowne procedury, dokonano tak¿e
podzia³u zadañ i kompetencji. Poprzez przezwy-
ciê¿enie rozdrobnienia sektora finansów publicz-
nych zwiêkszy siê efektywnoœæ wydawania tych
œrodków. Konsolidacja, a co za tym idzie, wprowa-
dzenie nowoczesnych systemów zarz¹dzania fi-
nansami publicznymi bêdzie wp³ywa³o na racjo-
nalizacjê i efektywnoœæ wydawania œrodków.

Nowa ustawa zwiêkszy znacz¹co liczbê przepi-
sów dotycz¹cych bud¿etu zadaniowego. Niezwyk-
le istotne jest wprowadzenie zasady wieloletniego
planu finansowego pañstwa, co w konsekwencji
wi¹¿e bud¿et w zakresie przyjêtych programów
wieloletnich i strategii. Pamiêtamy, ¿e jeszcze
w tej chwili s¹ zadania, które samorz¹dy otrzyma-
³y od pañstwa, a które nie s¹ jeszcze zakoñczone.
To tyle krótkich uwag ogólnych.

Chcia³bym jeszcze z³o¿yæ na rêce pana mar-
sza³ka poprawkê dotycz¹c¹ art. 257, w takim oto
proponowanym przeze mnie i przez pana senato-
ra Kleinê brzmieniu: „w art. 257 pkt 1 otrzymuje
brzmienie: 1) dochodów i wydatków zwi¹zanych
ze zmian¹ kwot lub uzyskaniem dotacji przekazy-
wanych z bud¿etu pañstwa, z bud¿etów innych
jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych
jednostek sektora finansów publicznych”.
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Kilka s³ów uzasadnienia. Otó¿ jest to propozy-
cja zwi¹zana z samorz¹dem województwa, która
spe³nia sugestie strony samorz¹dowej i zmierza
w tym kierunku, aby mo¿na by³o… Chodzi o do-
konywanie zmian w planie dochodów i wydatków
oraz pozyskanie œrodków od innych jednostek
sektora finansów publicznych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan Senator Kogut, proszê bardzo.

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

Pani Minister!
Ja chcia³bym siê skupiæ na tej czêœci finansów

publicznych, która jest adresowana do osób nie-
pe³nosprawnych. Muszê stwierdziæ, ¿e by³em
zbulwersowany, ¿e ta ustawa, dotycz¹ca spraw
socjalnych, nie by³a skierowana przez marsza³ka
czy przez Konwent Seniorów do komisji rodziny
i polityki prorodzinnej…

(G³os z sali: Spo³ecznej.)
…spo³ecznej, tak. Obecna sytuacja gospodar-

cza i finansowa kraju, determinuj¹ca koniecz-
noœæ ograniczenia nieuzasadnionych wydatków
publicznych w celu zmniejszenia negatywnego
wp³ywu kryzysu na stan polskiej gospodarki,
z pewnoœci¹ nie zosta³a uwzglêdniona przez pro-
jektodawców ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. –
Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach pub-
licznych w czêœci odnosz¹cej siê do osób nie-
pe³nosprawnych.

W dalszym ci¹gu tkwimy i tkwiæ bêdziemy w sy-
stemie, który w przewa¿aj¹cej mierze ma charak-
ter bardziej socjalny ni¿ aktywizuj¹cy osoby nie-
pe³nosprawne. Bez w¹tpienia konieczna jest sys-
temowa zmiana podejœcia do aktywizacji osób
niepe³nosprawnych. Niezbêdna jest zatem ocena
skutecznoœci i stosowania dotychczasowych in-
strumentów wspieraj¹cych aktywizacjê oraz ich
wp³yw na sytuacjê osób niepe³nosprawnych,
a przede wszystkim niezbêdne jest podjêcie odpo-
wiednich dzia³añ w celu ujednolicenia i uprosz-
czenia funkcjonuj¹cych obecnie w kraju szeœciu
systemów orzeczniczych. W pierwszej kolejnoœci
konieczna jest reforma systemu orzecznictwa,
pozwalaj¹ca na jednoznaczne ustalenie, kto
i w jakim zakresie bêdzie beneficjentem udziela-
nej pomocy. Dopiero to ustalenie umo¿liwi w³a-
œciwy dobór instrumentów polityki wobec osób
niepe³nosprawnych – instrumentów, które zape-
wni¹ oczekiwane efekty – oraz okreœlenie zakresu
ingerencji w obszarze regulacji prawnej. Tymcza-

sem z niepokojem obserwuje siê pospieszne przy-
gotowywanie projektów przepisów wewnêtrznie
sprzecznych, niekonsekwentnych i niedopraco-
wanych, zamiast spokojnego, dobrze przemyœla-
nego konstruowania systemu wsparcia osób nie-
pe³nosprawnych i ich pracodawców w sposób czy-
telny i zrozumia³y dla odbiorców.

Zaproponowana w art. 31 ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych
regulacja, zmierzaj¹ca do pozbawienia Pañstwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nospra-
wnych osobowoœci prawnej wbrew twierdzeniom
projektodawcy bêdzie bardzo kosztowna i nie
gwarantuje zwiêkszenia efektywnoœci dzia³ania
systemu, jak równie¿ pozbawia stronê spo³eczn¹
wp³ywu na wybór przedsiêwziêæ finansowanych
przez PFRON. Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e
wp³aty na fundusz w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci
pochodz¹ od pracodawców nieosi¹gaj¹cych sze-
œcioprocentowego wskaŸnika zatrudnienia osób
niepe³nosprawnych, a zatem równie¿ oni powinni
mieæ wp³yw na wybór przedsiêwziêæ finansowa-
nych z tego funduszu.

W projekcie ustawy zawarto konsekwencje po-
zbawienia Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych osobowoœci prawnej.
Miêdzy innymi okreœlono, ¿e z dniem 1 stycznia
2010 r. wejd¹ w ¿ycie regulacje stanowi¹ce, i¿
dysponentem funduszu bêdzie minister w³aœciwy
do spraw zabezpieczenia spo³ecznego. Dotych-
czasowe biuro i odzia³y Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych stan¹ siê
Biurem Obs³ugi Funduszu, funkcjonuj¹cym
w formie jednostki bud¿etowej i wykonuj¹cym za-
dania pe³nomocnika w zakresie dysponowania
funduszem.

W tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê na brak
jasno i klarownie okreœlonego podzia³u zadañ
miêdzy ministrem pracy i polityki spo³ecznej
a pe³nomocnikiem rz¹du do spraw osób niepe³no-
sprawnych, na których na³o¿ono te same kompe-
tencje i obowi¹zki. Ponadto z jednej strony, zgod-
nie z ustaw¹ – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o finansach publicznych, dotychczasowe zadania
prezesa zarz¹du wykonuje pe³nomocnik rz¹du do
spraw osób niepe³nosprawnych, a z drugiej stro-
ny, zgodnie z art. 34 ustawy o rehabilitacji zawo-
dowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pe³nosprawnych, nadzoruje on wykonanie zadañ
z niej wynikaj¹cych. Trudno zatem okreœliæ, w ja-
ki sposób pe³nomocnik bêdzie wykonywaæ nad-
zór, który miêdzy innymi polega na kontroli same-
go siebie.

Nastêpnie wskazano, ¿e koszty obs³ugi fundu-
szu finansowane bêd¹ z bud¿etu pañstwa i ¿e ze
œrodków funduszu w terminie do koñca ka¿dego
miesi¹ca dokonywane bêd¹ wp³aty do bud¿etu
pañstwa w wysokoœci wydatków poniesionych
w miesi¹cu poprzedzaj¹cym na koszty dzia³alno-
œci Biura Obs³ugi Funduszu. Powstaj¹ zatem py-
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tania, jakie to przyniesie oszczêdnoœci, jaki cel ma
taka operacja.

Ustawa przewiduje równie¿, ¿e pracownicy
biura i oddzia³ów Pañstwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepe³nosprawnych stan¹ siê pra-
cownikami odpowiednio Biura Obs³ugi Fundu-
szu lub urzêdów marsza³kowskich, a zadania rea-
lizowane przez oddzia³y Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych stan¹ siê
zadaniami marsza³ków województw, finansowa-
nymi ze œrodków przekazywanych samorz¹dom
wojewódzkim na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo-
wej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³no-
sprawnych. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e obo-
wi¹zuj¹ca ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo-
³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nospra-
wnych nie okreœla zadañ realizowanych przez od-
dzia³y Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych. Nie wiadomo zatem,
jakie przejm¹ marsza³kowie zadania. Trzeba po-
wiedzieæ, ¿e po likwidacji rady nadzorczej nast¹pi
likwidacja wszystkich funduszów celowych. Nie
potrzebne bêd¹ prace funduszu, chocia¿by pro-
gram dzia³añ wyrównuj¹cych ró¿nicê miêdzy re-
gionami. Nast¹pi bardzo du¿e ograniczenie
wsparcia dla inicjatyw ponadregionalnych na
rzecz osób niepe³nosprawnych. Na pewno zakoñ-
czy siê te¿ program, którym by³o wspieranie ci¹g-
³ej rehabilitacji w placówkach specjalistycznych.

Z tych wzglêdów z³o¿y³em poprawkê w sprawie
skreœlenia art. 31 i art. 91, dotycz¹cych Pañstwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nospra-
wnych. Dziêkujê.

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

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku!
Szanowni Pañstwo, moje bardzo krótkie wy-

st¹pienie w dyskusji jest podyktowane trosk¹
o przysz³oœæ parków narodowych funkcjonu-
j¹cych w naszym kraju.

Szanowni Pañstwo, tak jak ju¿ podkreœla³em,
a co chcê jeszcze raz powtórzyæ, bud¿et parków
narodowych to 84 miliony z³, dodatkowe 80 milio-
nów z³ parki narodowe mia³y dziêki istnieniu go-
spodarstw pomocniczych przy tych w³aœnie par-
kach. To by³y miêdzy innymi œrodki pozyskiwane
z biletów wstêpu do parku.

Szanowni Pañstwo, w tym momencie pojawia
siê art. 59 ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê o finansach publicznych, który zmienia

art. 9 w ustawie o ochronie przyrody i zgodnie
z którym op³aty mia³yby zasilaæ dochody bud¿e-
tu pañstwa. Cieszy mnie to, ¿e komisja finansów
publicznych pochyli³a siê nad tym problemem
i stworzy³a tak¹ mo¿liwoœæ, i¿ pieni¹dze nie bêd¹
zasila³y wprost bud¿etu pañstwa, tylko bêd¹
mog³y byæ tworzone instytucje gospodarki bu-
d¿etowej. To jest jakaœ alternatywa i przysz³oœæ
dla tych¿e instytucji.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na jeszcze jedn¹ bar-
dzo wa¿n¹ sprawê i przywo³aæ art. 12 ustawy
o ochronie przyrody. W tym¿e artykule ju¿ wspo-
minany ust. 9 mówi o tym, ¿e do tej pory te op³aty
by³y przeznaczone g³ównie na tworzenie i utrzy-
manie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej
parku narodowego oraz na ochronê przyrody. Ta
propozycja rz¹du nie daje takiej gwarancji.

Dlatego te¿ zg³aszam poprawkê, któr¹ – cieszê
siê z tego – popiera pan senator Kazimierz Kleina,
przewodnicz¹cy komisji, aby dotychczasowy za-
pis art. 12 ust. 9 ustawy o ochronie przyrody prze-
nieœæ do art. 59 ustawy o finansach publicznych.
Jestem przekonany, ¿e ta zmiana zmierza we w³a-
œciwym kierunku i wspomo¿e funkcjonowanie
parków narodowych, a przynajmniej nie przyczy-
ni siê do tego, ¿e w przysz³oœci bêd¹ one praktycz-
nie balansowa³y na granicy egzystencji. Dziêkujê
bardzo.

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

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Pani Minister!
Pierwsze s³owa adresujê do pana marsza³ka.

Nasza komisja uzna³a za niew³aœciwe to, ¿e usta-
wa nie zosta³a skierowana do komisji, nazwijmy
to, bran¿owych. Tak wiele wa¿nych przepisów do-
tycz¹cych funkcjonowania poszczególnych dzie-
dzin nie by³o rozwa¿anych w poszczególnych ko-
misjach. Wiem, ¿e zdzia³a³ pewnie jakiœ automa-
tyzm, bo tak by³o te¿ w Sejmie. Mimo to nasza ko-
misja uzna³a, ¿e powinniœmy rozwa¿yæ przepisy
tam zawarte, ale by³oby nam ³atwiej i czulibyœmy
siê o wiele bardziej komfortowo, gdyby siê to dzia-
³o w trybie ustawowym.

Niniejszym chcia³bym przedstawiæ pañstwu
stanowisko naszej komisji odnoœnie do przepi-
sów dotycz¹cych spraw zwi¹zanych z funkcjono-
waniem Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych pod rz¹dami zaproponowanych prze-
pisów.

Otó¿ komisja uzna³a, ¿e s³uszne jest d¹¿enie
do: zwiêkszenia efektywnoœci dzia³ania Pañstwo-
wego Funduszu Osób Niepe³nosprawnych, upo-
rz¹dkowania zasad finansowania rehabilitacji za-
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wodowej i spo³ecznej oraz przekazywania zadañ
z tej dziedziny samorz¹dom lokalnym.

Jednak¿e komisja uwa¿a za powa¿ny b³¹d po-
miniêcie w procesie konsultacji œrodowisk, które
s¹ ¿ywotnie zainteresowane materi¹ okreœlon¹
w ustawie. W tym wypadku chodzi przede wszyst-
kim o pracodawców, zwi¹zki, samorz¹dy lokalne
oraz organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na rzecz
osób niepe³nosprawnych. Komisja uznaje za nie-
korzystne ca³kowite pozbawienie wp³ywu na
PFRON organizacji dzia³aj¹cych w œrodowisku
osób niepe³nosprawnych oraz pracodawców z po-
wodu likwidacji rady nadzorczej, w nastêpstwie
utraty osobowoœci prawnej. Komisja wyra¿a oba-
wê, ¿e wprowadzana zmiana utrudni realizacjê
ustawowych zadañ PFRON, a nadzieje rz¹du na
zwiêkszenie kontroli nad sposobem wydatkowa-
nia funduszy publicznych, bêd¹cych w dyspozycji
PFRON, uwa¿a za nieuzasadnione z racji prze-
ci¹¿enia s³u¿b publicznych.

Komisja uwa¿a za niezrozumia³e i niekonsek-
wentne odmienne potraktowanie Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska, który tak¿e jest
funduszem celowym, a jednak zachowa³ osobo-
woœæ prawn¹ i odrêbnoœæ, a nawet swoj¹ odrêb-
noœæ jeszcze powiêkszy. Wobec tego komisja po-
stuluje, a¿eby zachowany zosta³ wp³yw organiza-
cji pracodawców i œrodowisk osób niepe³nospra-
wnych na kszta³towanie programów dzia³ania
PFRON oraz kierunki wydatkowania tej czêœci
œrodków publicznych oraz zwiêkszenie rangi i roli
pe³nomocnika rz¹du do spraw osób niepe³no-
sprawnych poprzez podporz¹dkowanie go bezpo-
œrednio prezesowi Rady Ministrów oraz powierze-
nie pe³nomocnikowi, jego biuru, skutecznego
nadzoru nad przestrzeganiem praw osób nie-
pe³nosprawnych w Polsce oraz funkcjonowaniem
PFRON.

Wobec tego, ¿e przedstawione Senatowi projek-
ty ustaw, ³¹cznie omawiane, zawieraj¹ w czêœci
odnosz¹cej siê do PFRON wskazane przez nas
mankamenty, komisja proponuje rezygnacjê
z wprowadzenia tych zmian ju¿ teraz, ponown¹
dyskusjê na temat zadañ i formu³y funkcjonowa-
nia funduszy z uwzglêdnieniem efektów dialogu
spo³ecznego z najwa¿niejszymi partnerami spo³e-
cznymi, zainteresowanymi problematyk¹ osób
niepe³nosprawnych. Takie jest oficjalne stano-
wisko komisji.

To stanowisko zosta³o przedstawione przedsta-
wicielom rz¹du zaraz po posiedzeniu komisji.
Spotka³o siê ono ze zrozumieniem. Mam mo¿li-
woœæ w œlad za panem ministrem Dud¹ i pani¹ mi-
nister Suchock¹ powiedzieæ pañstwu, ¿e osi¹gnê-
liœmy pewien efekt w postaci zapewnienia, ¿e nad
miejscem i rol¹, zasadami funkcjonowania tego
funduszu toczyæ siê bêdzie w najbli¿szych mie-
si¹cach o¿ywiona dyskusja, wypracowane zosta-

n¹ rozwi¹zania, które maj¹ zapewniæ to, co propo-
nujemy w tym stanowisku. Bardzo mnie to cieszy,
a w imieniu komisji chcia³bym zapowiedzieæ, ¿e
na pewno, stoj¹c na stra¿y tego, co wyartyku³o-
waliœmy, bêdziemy w tych pracach chcieli aktyw-
nie uczestniczyæ, a jeœli to nie bêdzie mo¿liwe, to
bêdziemy chcieli wspieraæ d¹¿enia pe³nomocnika
rz¹du do spraw osób niepe³nosprawnych w tym,
a¿eby autonomia Pañstwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepe³nosprawnych zosta³a zacho-
wana.

Fundusz ten by³ i bywa krytykowany za wiele
spraw. Jest wiele wskaŸników, które mówi¹, ¿e
nie funkcjonuje dobrze. Wci¹¿ mamy najni¿szy
poziom zatrudnienia osób niepe³nosprawnych
w Europie. Wci¹¿ skutecznoœæ rehabilitacji zawo-
dowej jest niska, na przyk³ad warsztaty terapii za-
jêciowej, które powo³ane by³y po to, a¿eby przygo-
towywaæ osoby niepe³nosprawne do powrotu na
rynek pracy, czyni¹ to, ale w 1%. Jest wiele do zro-
bienia, ale wydaje nam siê, ¿e pewna umowa spo-
³eczna, która zosta³a zawarta w momencie powo-
³ywania funduszu, nie powinna byæ ³amana.
Umowa ta polega³a na tym, ¿e owszem, od praco-
dawców niezatrudniaj¹cych wystarczaj¹cej liczby
osób niepe³nosprawnych pobierana bêdzie op³ata
na fundusz rehabilitacji osób niepe³nospra-
wnych, ale oni zachowaj¹ wp³yw na to, na co te
pieni¹dze bêd¹ wydatkowane poprzez radê nad-
zorcz¹, dlatego ¿e istot¹ dzia³ania tego funduszu
by³o aktywizowanie ludzi na rynku pracy i pie-
ni¹dze, które przedsiêbiorcy wp³acaj¹, mia³y wra-
caæ w formie wykszta³conych osób niepe³nospra-
wnych na rynek, w formie dop³at do ich zatrud-
nienia i w formie sfinansowania przystosowania
miejsc pracy do potrzeb osób niepe³nospra-
wnych. Myœlê, ¿e nie wolno nam bez konsultacji
z tymi œrodowiskami zmieniaæ regu³ gry. Praco-
dawcy, którzy ³o¿¹ na ten fundusz rocznie ponad
5 miliardów z³, maj¹ prawo wiedzieæ, na co te pie-
ni¹dze bêd¹ przeznaczane.

Tymczasem przepisy zawarte w tej ustawie tak
naprawdê ca³e kompetencje oddaj¹ ministrowi,
nie powo³uj¹ ¿adnego cia³a, które mia³oby na to
wp³yw, a rolê pe³nomocnika rz¹du do spraw osób
niepe³nosprawnych, przy którym akurat dzia³a
Rada Konsultacyjna do spraw Osób Niepe³no-
sprawnych, skupiaj¹ca przedstawicieli organiza-
cji pozarz¹dowych, sprowadzaja w³aœciwie do roli
dyrektora urzêdu w postaci biura funduszu. To
nie jest w³aœciwe. Dlatego oczekujemy tu dzia³añ.

Chcia³bym te¿ pañstwa poinformowaæ o tym,
¿e wstrzymujê siê ze z³o¿eniem poprawek doty-
cz¹cych centrów integracji spo³ecznej i za³atwie-
nia tej kwestii, dlatego ¿e z³o¿one zosta³o tu zape-
wnienie, ¿e w ci¹gu miesi¹ca zbierze siê zespó³
wraz z przedstawicielami Ministerstwa Finansów
i strony samorz¹dowej, który wypracuje stoso-
wne rozwi¹zania. Pani Minister, bêdziemy siê te-
mu przygl¹daæ. Zbyt wiele cz³onkowie tak¿e tej
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komisji i tej Izby poœwiêcili czasu na znalezienie
takiego rozwi¹zania, jakim s¹ centra integracji
spo³ecznej, by teraz przez nieostro¿noœæ ten doro-
bek zniweczyæ. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Lucjan Cichosz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Pani Mini-

ster!
Jestem zmuszony wyst¹piæ i z³o¿yæ na rêce pa-

na marsza³ka poprawkê dotycz¹c¹ przepisów
wprowadzaj¹cych ustawê o finansach publicz-
nych. Chodzi o likwidacjê rachunku dochodów
w³asnych w weterynarii.

Pani Minister, ja bym bardzo prosi³, aby ze-
chcia³a pani minister wnikn¹æ w te tematy, które
mia³em okazjê przekazaæ, bo jestem przekonany,
¿e na dziœ funkcjonuje to w³aœciwie. Tak jak po-
wiedzia³em przy okazji zadawania pytania, 100%
wp³ywów to s¹ wp³ywy, które wracaj¹ do lekarzy.
Na tym rachunku s¹ wynagrodzenia dla lekarzy
weterynarii, którzy sprawuj¹ nadzór chocia¿by
nad badaniem zwierz¹t rzeŸnych i miêsa. Uzyska-
ne od podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ czy z masarni, z rzeŸni dochody wp³a-
caj¹ oni na rachunek dochodów w³asnych w In-
spekcji Weterynaryjnej po to, ¿eby póŸniej, na ko-
niec miesi¹ca, mo¿na by³o uzyskaæ zap³atê za wy-
konan¹ pracê.

Dla mnie to jest zbêdny obieg dokumentów.
Je¿eli te rachunki nie bêd¹ funkcjonowa³y przy
Inspekcji Weterynaryjnej, lecz pieni¹dze przejd¹
do bud¿etu pañstwa i potem bêd¹ musia³y byæ
zwracane, to na pewno wyd³u¿y to za³atwianie
tych spraw. Mam doœwiadczenie jako lekarz we-
terynarii pracuj¹cy w terenie, jeœli chodzi o zato-
ry p³atnicze, które by³y i s¹, w zwi¹zku z choroba-
mi zwalczanymi z urzêdu. Chodzi o monitoring
bia³aczki, gruŸlicy, brucelozy. Tymczasem œrod-
ki z tych us³ug to s¹ zupe³nie inne œrodki ni¿
œrodki z bud¿etu przekazywane z urzêdu na
zwalczanie chorób zakaŸnych, na monitoring
gruŸlicy, brucelozy. To s¹ doraŸne, zbierane
przez lekarzy pieni¹dze, które wracaj¹ na koniec
miesi¹ca. Tak jak powiedzia³em, Inspekcja Wete-
rynaryjna równie¿ korzysta z tych œrodków w wy-
sokoœci 7% w celu zapewnienia w³aœciwej obs³u-
gi, dystrybucji zadañ, które wykonuje s³u¿ba
prywatna na zlecenie Inspekcji Weterynaryjnej,
powiatowego lekarza weterynarii.

Sk³adam tak¹ poprawkê. „Art. 56 otrzymuje
brzmienie: W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (DzU z 2007 r. nr 121
poz. 842, z 2008 r. nr 145 poz. 916, nr 195
poz. 1201, nr 227 poz. 1505 i nr 237 poz. 1655
oraz z 2009 r. nr 18 poz. 89 i nr 20 poz. 105) wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany. Po art. 16 dodaje
siê art. 16a w brzmieniu: jednostki organizacyj-
ne Inspekcji Weterynaryjnej gromadz¹ na ra-
chunku dochodów w³asnych dochody uzyskiwa-
ne z op³at za wykonywanie czynnoœci, o których
mowa w art. 16 ust. 1. Po art. 31 dodaje siê
art. 31a w nastêpuj¹cym brzmieniu. Ust. 1: Nie-
zale¿nie od op³at, o których mowa w art. 30–31,
wojewódzkie inspektoraty weterynarii mog¹ po-
zyskiwaæ œrodki finansowe z tytu³u sprzeda¿y
us³ug zleconych, w szczególnoœci w zakresie: ba-
dañ laboratoryjnych i innych czynnoœci doty-
cz¹cych oceny jakoœci zdrowotnej i bezpieczeñ-
stwa zdrowotnego; prowadzenia szkoleñ i egza-
minów. Ust. 2: Œrodki pochodz¹ce z wykonywa-
nych przez wojewódzkie inspektoraty weteryna-
rii us³ug, o których mowa w ust. 1, stanowi¹ do-
chody bud¿etu pañstwa.”

I poprawka druga. „W art. 86 w ust. 1 na koñcu
dodaje siê wyrazy «, z zastrze¿eniem art. 16a usta-
wy, o której mowa w art. 56»”.

Uzasadnienie. „Przy obecnym stanie prawnym
czynnoœci, o których mowa w art. 16 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weteryna-
ryjnej, DzU z 2007 r., nr 121 poz. 842 ze zmian¹,
wykonywane w ramach wyznaczenia przez leka-
rzy weterynarii niebêd¹cych pracownikami in-
spekcji weterynaryjnej, rozliczane s¹ ze œrodków
gromadzonych na rachunku dochodów w³asnych
utworzonych w oparciu o legitymacjê czynn¹, wy-
artyku³owan¹ w art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU
nr 249, poz. 2104 ze zmianami.

We wzmiankowanym projekcie ustawy o finan-
sach publicznych instytucji rachunku dochodów
w³asnych nie ma. Tym samym, w ocenie Krajowej
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, z dniem wejœcia
w ¿ycie ustawy w brzmieniu identycznym z pro-
jektem niemo¿liwe bêdzie realizowanie zobo-
wi¹zañ wobec lekarzy weterynarii wykonuj¹cych
czynnoœci urzêdowe w imieniu i na rzecz powiato-
wego lekarza weterynarii w sposób zgodny z zasa-
dami, o których mowa w art. 44 projektu ustawy,
w szczególnoœci z zachowaniem rygorów, o któ-
rych mowa w art. 52 ust. 2 projektu ustawy, od-
nosz¹cych siê do planowania kosztów, które nie
spowoduj¹ zwiêkszenia planowanego stanu zobo-
wi¹zañ, poniewa¿ op³aty pobierane w zwi¹zku
z badaniem towarów umieszczanych na rynku
krajowym, w przypadkach, o których mowa
w art. 45 ust. 1 pkt 5, art. 46 ust. 3 pkt 5 i art. 47
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwie-
rz¹t, DzU nr 69 poz. 625 z póŸniejszymi zmiana-
mi, wraz z wystawieniem wymaganych œwiadectw
zdrowia, nadzorem nad ubojem zwierz¹t rzeŸnych
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w rzeŸniach, w tym z badaniem przedubojowym
i poubojowym, ocen¹ miêsa i nadzorem nad prze-
strzeganiem przepisów o ochronie zwierz¹t
w trakcie uboju oraz innymi, s¹ funkcj¹ zbyt wie-
lu czynników losowych niezale¿nych od powiato-
wego lekarza weterynarii. Tym samym pozyski-
wanie œrodków oraz rozliczanie wynagrodzenia
dla lekarzy weterynarii w oparciu o rezerwy celo-
we jest niewykonalne. Przy uwzglêdnieniu trybu
rozliczania wynagrodzeñ z zachowaniem podzia³u
kompetencji dysponentów œrodków bud¿etowych
pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, maj¹c
na uwadze doœwiadczenia nabyte w latach po-
przednich w zwi¹zku z terminowoœci¹ urucha-
miania transz rezerw celowych na zwalczanie
chorób zakaŸnych zwierz¹t, nale¿y skonstatowaæ,
i¿ powstan¹ zatory p³atnicze, które w sposób bez-
poœredni obci¹¿¹ dysponenta œrodków bud¿eto-
wych trzeciego stopnia, czyli powiatowego lekarza
weterynarii, co spowoduje dzia³ania, o których
mowa w art. 77 ust. 1 projektu ustawy, a ponadto
mo¿e spowodowaæ liczne pozwy o zap³atê, kiero-
wane do s¹dów powszechnych przeciwko powia-
towym lekarzom weterynarii. Dlatego w ocenie
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wprowa-
dzenie ustawy w brzmieniu identycznym z projek-
tem mo¿e skutkowaæ zagro¿eniem bezpieczeñ-
stwa publicznego poprzez masowe odmowy wyko-
nywania czynnoœci urzêdowych przez lekarzy we-
terynarii.”

Pani Minister, ja to przekazujê na rêce pana
marsza³ka, gdy¿ zosta³em poproszony o to przez
Krajow¹ Radê Izb Lekarskich. Niniejszym to czy-
niê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Konstytucja sytuuje w finansach publicznych

z jednej strony œrodki finansowe na cele publiczne
ze sfery bud¿etowej, a z drugiej – równie¿ wszelkie
daniny publiczne i œrodki gromadzone w sferze
pozabud¿etowej. O ile ustawa w sposób wyczer-
puj¹cy odnosi siê do sfery wymienionych w niej
pozyskiwanych œrodków bud¿etowych i wydat-
ków bud¿etowych, o tyle pozostawia pewien nie-
dosyt i niedopowiedzenie, je¿eli chodzi o œrodki
pozabud¿etowe. Przyk³adem daniny publiczne,
jak chocia¿by ta danina publiczna podlegaj¹ca,
przynajmniej de iure, egzekucji przez organy pañ-
stwowe zlecone b¹dŸ bezpoœrednie, podleg³e mi-
nistrowi finansów, i dotycz¹ca finansowania me-
diów publicznych.

Nale¿ê do reprezentantów pogl¹du, ¿e im
mniejszy bud¿et, tym lepsze pañstwo, im mniej
jest w finansach publicznych œrodków bud¿eto-
wych, a wiêcej danin publicznych i œrodków poza-
bud¿etowych, tym lepsze i lepiej budowane spo³e-
czeñstwo obywatelskie oraz lepsze pañstwo.
W dalszym ci¹gu kontynuujemy tê liniê z g³êbo-
kiego peerelu: najpierw wszystko odprowadziæ do
wielkiej zlewni, jak¹ jest bud¿et, a póŸniej to roz-
prowadzaæ wed³ug okreœlonych kryteriów i woli
rz¹dz¹cego sprzê¿enia Sejmu i rz¹du. Nie nale¿ê
do admiratorów i kontynuatorów tych prioryte-
tów kszta³towania finansów publicznych. Raczej
wydaje mi siê, ¿e im wiêksza sfera bêdzie wypro-
wadzana z finansów publicznych bud¿etowych do
finansów publicznych pozabud¿etowych, jedno-
czeœnie z zadaniowym zakresem sprzê¿enia Ÿród-
³a finansowania w postaci danin publicznych albo
innego Ÿród³a, z zakresem i celami wydatkowania
pod kontrol¹ ministra finansów, pod kontrol¹
spo³eczn¹ i pod kontrol¹ NIK, tym lepszy bêdzie-
my mieli system finansowania i funkcjonowania
pañstwa, system niepodatny tak dalece na waha-
nia ekonomiczne, kryzysowe i finansowe, jakich
doœwiadczamy w dobie dzisiejszej.

Po wyjaœnieniach pani minister uwa¿am za
stosowne uznaæ te wyjaœnienia za wyk³adniê sys-
temow¹ do tej ustawy, a to znaczy, ¿e zakres regu-
lacji ustawy o finansach publicznych nie stanowi
zamkniêtego katalogu, tylko pozostawia ten kata-
log otwarty w zakresie danin i w zakresie tego, co
okreœla zbiorczo art. 217 konstytucji, otwarty ró-
wnie¿ dla pozabud¿etowych zadañ publicznych,
które te¿ przecie¿ winny byæ finansowane poza
bud¿etem jako finanse publiczne.Wydaje mi siê,
¿e dot¹d mamy nierozstrzygniêty problem, czy
rzeczywiœcie przy za³amywaniu siê bud¿etu w do-
chodach bud¿etowych i przy powstaj¹cej dziurze
bud¿etowej powinniœmy jeszcze iœæ w kierunku
dalszego obci¹¿ania bud¿etu i ministra finansów,
Skarbu Pañstwa, tym, co mo¿e byæ finansowane
ze œrodków publicznych, obywatelskich, albo co
mo¿e byæ bezpoœredni¹ danin¹ publiczn¹ poza-
bud¿etow¹. Wydaje siê, ¿e dzisiaj istnieje szcze-
gólna potrzeba przyjrzenia siê regulacji zadañ
publicznych sfer¹ przychodów pozabud¿etowych
na finansowanie pozabud¿etowe.

I dlatego, ¿eby postawiæ kropkê nad „i”, jeœli
chodzi o wyjaœnienie, którego udzieli³a pani mini-
ster w odpowiedzi na moje pytanie, wnoszê, ¿eby
chocia¿ przy zakresie tworzenia funduszy celo-
wych w ustawie o finansach publicznych, który
jest zawê¿ony tylko do pañstwowych funduszy ce-
lowych, otworzyæ furtkê pozabud¿etowym zada-
niom publicznym i stwierdziæ zgodnie z zasad¹ le-
galizmu, ¿e mog¹ to okreœlaæ odrêbne ustawy. To
nie jest regulowane w tej ustawie, ale mo¿e byæ re-
gulowane w innych ustawach, o czym mówi³a pa-
ni minister. Zgodnie z zasad¹ legalizmu, je¿eli co-
kolwiek mo¿e byæ poza ustaw¹, to musi byæ to wy-
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raŸnie zapisane. Tego wymagaj¹ zasady prawo-
rz¹dnoœci legislacyjnej. Przyk³adem s¹ chocia¿by
dzieje ustawy medialnej. Projekt autorski zespo³u
profesora Kowalskiego przewidywa³ odrêbny fun-
dusz pozabud¿etowy, zarz¹dzany przez Krajow¹
Radê Radiofonii i Telewizji, dla daniny spo³ecznej.
No ale porozumienie trzech partii zniwelowa³o
projekt zespo³u powo³anego przez ministra kultu-
ry. Efekt jest, jaki jest. Nie bêdê dalej rozwija³ tego
tematu. W ka¿dym razie zespó³ ten wyszed³ z za³o-
¿enia, ¿e s¹ daniny publiczne, s¹ pozabud¿etowe
zadania publiczne, które winny byæ finansowane
i zarz¹dzane jako pozabud¿etowe fundusze celo-
we, nie pañstwowe w rozumieniu tej ustawy, tylko
obywatelskie, zarz¹dzane równie¿ przez organy
konstytucyjne takie jak Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji w ramach wydzielonego rachunku.

Ten przyk³ad wskazuje, i¿ taka furtka musi ist-
nieæ równie¿ w legislacji. Dlatego pozwalam sobie
z³o¿yæ poprawkê. Chodzi mi o to, aby skreœliæ
ust. 3 w art. 29 i dodaæ art. 29a, który mówi, ¿e ut-
worzenie funduszy celowych dla pozabud¿eto-
wych zadañ publicznych okreœlaj¹ odrêbne usta-
wy. Sk³adam tak¹ poprawkê do ustawy. Wydaje
mi siê, ¿e nie mo¿na dzisiaj stworzyæ numerus
clausus i wy³¹czyæ takiego wariantu w przypadku
regulacji ustawowej. Przecie¿ ustawa o finansach
publicznych jest niejako kodeksem generalnym,
od którego je¿eli maj¹ istnieæ wyj¹tki, to na zasa-
dzie lex specialis. Ta ustawa winna to zgodnie
z zasad¹ legalizmu równie¿ dopuszczaæ.

Druga kwestia. Proszono mnie, ¿ebym z³o¿y³
poprawkê do projektu ustawy o finansach publi-
cznych, dotycz¹c¹ art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. d. Cho-
dzi o przywrócenie zapisu dotycz¹cego uprawnieñ
osób, które mog¹ byæ audytorem wewnêtrznym.
Chodzi o osoby, które ukoñczy³y aplikacjê kontro-
lersk¹ i z³o¿y³y egzamin kontrolerski z wynikiem
pozytywnym przed komisj¹ egzaminacyjn¹ powo-
³an¹ przez prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli. Oso-
by wykszta³cone w takim zakresie, egzaminowa-
ne i przepuszczone przez sito praktyki Najwy¿szej
Izby Kontroli, nie powinny byæ eliminowane usta-
w¹ jako audytorzy wewnêtrzni. Sk³adam tak¹ po-
prawkê na rêce pana marsza³ka wraz z uzasa-
dnieniem.

No i wreszcie kwestia, która jest rzeczywiœcie
uznaniowa. Nie jest to niezbêdne, ale reprezentu-
jê tu pogl¹dy i interwencje zwi¹zane z tak zwany-
mi funduszami motywacyjnymi i rachunkami,
wiêc o tym powiem. Otó¿ nie wydaje mi siê celowe
w ka¿dym zakresie likwidowanie funduszy moty-
wacyjnych, premiuj¹cych tak naprawdê osoby,
które wykry³y w zakresie swojej s³u¿by pañstwo-
wej przestêpstwa, ujawni³y je i tym samym spra-
wi³y, ¿e Skarb Pañstwa osi¹gn¹³ korzyœci maj¹t-
kowe. W tym zakresie pewne œrodki s³u¿¹ce moty-
wacji wydaj¹ mi siê celowe. Art. 79 mówi, ¿e

z dniem 30 czerwca 2010 r. ulegaj¹ likwidacji fun-
dusze motywacyjne. A tam przecie¿ gromadzone
s¹ dochody uzyskiwane nie z bud¿etu, tylko z ty-
tu³u przepadku rzeczy lub korzyœci maj¹tkowych
pochodz¹cych z ujawnionych przestêpstw i wy-
kroczeñ przeciwko mieniu oraz przestêpstw skar-
bowych i wykroczeñ skarbowych. A zatem ta lik-
widacja nie spowoduje zwiêkszenia sprawnoœci
tych s³u¿b, a wrêcz j¹ ograniczy. Bardzo czêsto nie
bezpoœrednie wyniki przedmiotowe pracy tych lu-
dzi, ale uznanie prze³o¿onego b¹dŸ jakiœ uk³ad
w zakresie tego, jak s¹ rozdzielane nagrody, bêd¹
decyduj¹ce. A przypomnê, ¿e mamy tu do czynie-
nia z Policj¹, z urzêdami i izbami skarbowymi,
S³u¿b¹ Celn¹. Ja rozumiem, ¿e mo¿emy to wy-
kreœliæ w przypadku ¯andarmerii Wojskowej czy
Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, bo tam
jest sprawny mechanizm dzia³ania. Ale jak ina-
czej zwiêkszyæ motywacjê, nie tylko na zasadzie
okreœlonych preferencji personalnych i ocen
prze³o¿onych, ale te¿ na zasadzie wyników przed-
miotowych dzia³alnoœci w Policji, urzêdach skar-
bowych, izbach skarbowych i S³u¿bie Celnej?
Uwa¿am, ¿e w tym zakresie nale¿a³oby dopuœciæ
w tych trzech przypadkach, czyli Policji, urzêdów
i izb skarbowych, S³u¿by Celnej, fundusze moty-
wacyjne zwi¹zane z wynikami.

Bardzo Ÿle jest tam, gdzie nie ma funduszy mo-
tywacyjnych, je¿eli chodzi o s¹downictwo. Wy-
starczy popatrzeæ na orzecznictwo Trybuna³u
w Strasburgu. Sêdzia nie musi w okreœlonym ter-
minie za³atwiæ okreœlonej liczby spraw. W zwi¹z-
ku z tym on po prostu s¹dzi, tyle, ile mo¿e, i tak
d³ugo, jak mo¿e, bo nie jest rozliczany z liczby po-
zytywnie za³atwionych i rozstrzygniêtych spraw.
St¹d te¿ mamy zapaœæ, oczywiœcie miêdzy innymi
st¹d, w terminowoœci i zakresie przestrzegania
art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka,
który mówi o rozs¹dnym terminie rozstrzygania
spraw. Bojê siê, ¿ebyœmy nie wylali dziecka
z k¹piel¹, bojê siê, abyœmy skreœlaj¹c te motywa-
cyjne fundusze w ustawie o Policji, urzêdach i iz-
bach skarbowych, S³u¿bie Celnej nie przyczynili
siê do wiêkszej inercji funkcjonowania tych s³u¿b.
I dlatego tak¹ poprawkê pozwalam sobie z³o¿yæ.
Dziêkujê bardzo za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister

z zespo³em wspó³pracowników!
W ramach dyskusji nad ustaw¹ o finansach

publicznych pragnê zwróciæ uwagê na art. 286,
w którym jest mowa o tym, kto mo¿e byæ audyto-
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rem wewnêtrznym. Z przykroœci¹ stwierdzam, ¿e
w ustawie mówi siê, ¿e mo¿e nim byæ obywatel
pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej lub
innego pañstwa, które na podstawie umów miê-
dzynarodowych czy prawa wspólnotowego ma
prawo podj¹æ zatrudnienie. Nie dostrzegam, aby
na pierwszym miejscu wymieniano osoby bêd¹ce
obywatelami polskimi. Oczywiœcie, Polska jest je-
dnym z krajów Unii Europejskiej, ale wymienia-
nie na pocz¹tku obywatela polskiego powinno byæ
naturalnym odruchem i zasad¹ w ka¿dej polskiej
ustawie. Czy¿ tak nie postêpuj¹ inne kraje euro-
pejskie, które raz uniemo¿liwiaj¹ Polakom legal-
n¹ pracê, raz j¹ umo¿liwiaj¹, stosownie do swoich
potrzeb, zawsze maj¹c na uwadze interes w³asne-
go kraju?

Wed³ug tego samego, powiedzia³abym, inter-
nacjonalistycznego myœlenia, mo¿e w takt kom-
pleksów czy te¿ cudzoziemszczyzny, wymienia siê
wszystkie obce certyfikaty uprawniaj¹ce do wy-
konywania audytu wewnêtrznego, a dopiero póŸ-
niej nasze krajowe. Nie rozumiem dlaczego. Uwa-
¿am, ¿e jest to deprecjonowanie dorobku naszego
pañstwa, naszych uczelni wy¿szych. W polskim
ustawodawstwie tak siê nie godzi czyniæ. I dlatego
proponujê zmieniæ kolejnoœæ podpunktów
w pkcie 5 ust. 1 art. 286, co przedstawiam panu
marsza³kowi jako poprawkê, a tak¿e w pkcie 1.
Pocz¹tek zdania: ma obywatelstwo pañstwa
cz³onkowskiego, chcia³abym zast¹piæ wyrazami:
ma obywatelstwo polskie lub obywatelstwo inne-
go pañstwa polskiego. Uwa¿am, ¿e powinniœmy to
doceniaæ.

(Senator Piotr Andrzejewski: Nie innego pañ-
stwa polskiego, tylko europejskiego. Przejêzyczy-
³a siê pani senator.)

Chcia³am powiedzieæ: innego pañstwa cz³on-
kowskiego. Dziêkujê, Panie Senatorze.

I druga sprawa, o której mówi³ ju¿ pan senator
Andrzejewski. Uwa¿am, ¿e jednak konieczne jest
dopisanie do listy osób uprawnionych tych osób,
które ukoñczy³y aplikacjê NIK. Pani minister wy-
jaœni³a, ¿e w³aœciwie jest to decyzja Sejmu, ale my
jesteœmy izb¹ refleksji, dlatego apelujê do Wyso-
kiej Izby, a¿eby przemyœleæ to stanowisko i mo¿e
jednak zasugerowaæ Sejmowi jego zmianê.

Przecie¿ osoby, które ukoñczy³y aplikacjê kon-
trolersk¹, potwierdzon¹ egzaminem kontroler-
skim, maj¹ praktykê w zakresie wykonywania
i nadzorowania czynnoœci kontrolnych i s¹
ca³kowicie i wystarczaj¹co przygotowane do wy-
konywania zadañ audytora wewnêtrznego. Zaró-
wno studium podyplomowe SGH i innych szkó³
wy¿szych, jak i aplikacja kontrolerska przepro-
wadzana przez NIK przygotowuj¹ osoby w nich
uczestnicz¹ce do wykonywania zawodu audyto-
ra. Przy czym studium podyplomowe jest bar-
dziej ukierunkowane na kszta³cenie audytora

wewnêtrznego, natomiast aplikacja kontroler-
ska NIK zawiera znacznie szersze spektrum za-
gadnieñ zwi¹zanych z kszta³ceniem audytora ze-
wnêtrznego i rozbudowan¹ wiedz¹ w zakresie
audytu wewnêtrznego. Aplikacja przygotowuje
do przeprowadzania postêpowania kontrolnego
równie¿ w zakresie audytu wewnêtrznego. Jest
to wartoœæ dodana i wiedzy, i umiejêtnoœci kon-
trolera pañstwowego.

Nale¿y te¿ mocno podkreœliæ, ¿e zarówno audy-
tor wewnêtrzny, jak i zewnêtrzny dzia³aj¹ na pod-
stawie tych samych przepisów, powszechnie uz-
nawanych standardów miêdzynarodowych, ta-
kich jak miêdzynarodowe standardy rachunko-
woœci finansowej, standardy Instytutu Audyto-
rów Wewnêtrznych IIA czy te¿ INTOSAI.

Szko³a G³ówna Handlowa i inne uczelnie,
w tym prywatne, ucz¹ swoich studentów podstaw
tych standardów. Najwy¿sza Izba Kontroli oprócz
nauki podstaw przeprowadza æwiczenia prakty-
czne oraz warsztaty w celu szybkiego praktyczne-
go wdro¿enia tych standardów. Ponadto w aplika-
cji NIK wiêkszy nacisk k³adzie siê na wyrównywa-
nie wiedzy aplikantów z zakresu prawa, ekonomi-
ki, systemu gospodarczego czy rachunkowoœci.
Nale¿a³oby uznaæ, ¿e aplikacja NIK ze wzglêdu na
uwarunkowania audytu zewnêtrznego dotyczy
znacznie szerszego obszaru wiedzy ni¿ studia po-
dyplomowe, nawet na SGH i w innych szko³ach
wy¿szych, a ponadto bezwzglêdnie zawiera wszy-
stkie elementy, które wystêpuj¹ w studium po-
dyplomowym SGH.

Podsumowuj¹c, apelujê do Wysokiej Izby o po-
nowne przemyœlenie tej sprawy, jak równie¿ do
pani minister o przychylne ustosunkowanie siê
do tej proœby. Stosown¹ poprawkê przygotowan¹
wspólnie z senatorem Andrzejewskim pozwolê
sobie z³o¿yæ na rêce pana marsza³ka. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator WoŸniak, proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Chcia³bym skorzystaæ z mo¿liwoœci zabrania

g³osu jako senator sprawozdawca i odnieœæ siê do
tylko trzech kwestii.

W toku dyskusji pada pytanie, uœwiadomione,
a czêsto nieuœwiadomione, co jest wartoœci¹ do-
dan¹ tej wa¿nej, obszernej regulacji. Chcia³bym
powiedzieæ, ¿e ustawa konsoliduje, scala, ujedno-
lica, porz¹dkuje, racjonalizuje – mo¿na wymieniæ
jeszcze wiele czasowników – system finansów sa-
morz¹dów i finansów administracji rz¹dowej,
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tworz¹c swoisty jednolity kodeks finansów pañ-
stwa. To jest, w moim przekonaniu, wartoœæ do-
dana tej regulacji – kodeks finansów publicznych
pañstwa.

Druga kwestia. Chcia³bym zauwa¿yæ atmo-
sferê wspólnej troski i senatorów reprezentu-
j¹cych koalicjê rz¹dz¹c¹, i senatorów reprezen-
tuj¹cych opozycjê. Ta wspólna troska prowadzi
do powstania wielu wynikaj¹cych z dyskusji po-
prawek. Te poprawki zosta³y przyjête przez ko-
misje i jednog³oœnie zarekomendowane. Chcê to
podkreœliæ, bo przeoczy³em tê kwestiê, prezen-
tuj¹c sprawozdanie. Poprawki zosta³y jedno-
g³oœnie przyjête na posiedzeniu komisji 7 g³osa-
mi obecnych senatorów Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych. Ta atmosfera towarzyszy
tej debacie i pozwala osi¹gn¹æ w dyskusji po-
prawki rozwi¹zuj¹ce problemy, które by³y
przedmiotem naszej troski. Mam na myœli parki
narodowe czy wstêpne uzgodnienie dotycz¹ce
kierunkowych rozwi¹zañ dotycz¹cych PFRON.
Myœlê, ¿e ta atmosfera zgody bêdzie nam towa-
rzyszyæ podczas g³osowania nad poprawkami
i nad ca³oœci¹ ustawy.

Wreszcie trzecia kwestia. Nie mo¿na nie doce-
niæ i nie zauwa¿yæ wielkiego wysi³ku, który ka¿e
kierowaæ s³owa podziêkowania do pani minister
El¿biety Suchockiej-Roguskiej i jej zespo³u. Jako
senator sprawozdawca chcê te wyrazy uszanowa-
nia i podziêkowania skierowaæ do pani minister.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Przemówienia do protoko³u… nikt nie z³o¿y³.
Wnioski legislacyjne z³o¿yli: Kazimierz Kleina

siedem wniosków, Grzegorz Banaœ, Piotr G³ow-
ski, Piotr Andrzejewski trzy… w sumie piêæ wnios-
ków, Stanis³aw Jurcewicz jeden, senator Kogut
jeden, senator Skurkiewicz jeden, senator Nie-
wiarowski jeden, senator Cichosz jeden i senator
Chróœcikowski jeden, senator Fetliñska dwa i to
ju¿ wszystko.

Je¿eli nikt nie ma ochoty jeszcze czegoœ pod-
rzuciæ, to zamykam dyskusjê.

Czy przedstawiciel rz¹du chce siê ustosunko-
waæ do tych wniosków? Nie chce.

Poniewa¿ zosta³y z³o¿one wnioski o charakte-
rze legislacyjnym do ustawy o finansach publicz-
nych oraz do ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê o finansach publicznych, proszê Komisjê
Bud¿etu i Finansów Publicznych o ustosunkowa-
nie siê do przedstawionych wniosków i przygoto-
wanie sprawozdania.

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

Dziêkujê pañstwu za uczestnictwo w naszym
posiedzeniu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygoto-
waniu fina³owego turnieju Mistrzostw Europy
w Pi³ce No¿nej UEFA EURO 2012.

Tekstustawyzawarty jestwdrukunr628,aspra-
wozdaniakomisjiwdrukachnr628A,628Bi628C.

Proszê sprawozdawcê Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, senatora Szewiñskiego, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo.

Senator Andrzej Szewiñski:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ przed³o¿yæ Wysokiemu Se-

natowi sprawozdanie z posiedzenia Komisji Nau-
ki, Edukacji i Sportu, które odby³o siê 22 lipca
bie¿¹cego roku. W trakcie tego posiedzenia przy-
jêto stanowisko w sprawie rz¹dowego projektu
ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu fina³o-
wego turnieju Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej
UEFA Euro 2012. To sprawozdanie komisji za-
warte jest w druku senackim nr 628A.

Komisja pozytywnie zaopiniowa³a przedmioto-
wy projekt ustawy i przyjê³a osiem poprawek zg³o-
szonych przez Biuro Legislacyjne.

Poprawka pierwsza formu³uje tytu³ ustawy
zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Po-
prawki druga i siódma uwzglêdniaj¹, ¿e w pol-
skim systemie prawnym pojêcia „kataster nieru-
chomoœci” oraz „ewidencja gruntów i budynków”
s¹ to¿same. Poprawka trzecia zmierza do zape-
wnienia spójnoœci terminologicznej. Poprawka
czwarta ma charakter redakcyjny. Poprawka
pi¹ta wskazuje jednoznacznie, i¿ postêpowanie
administracyjne o ustalenie wysokoœci odszkodo-
wania bêdzie wszczynane niezw³ocznie po up³y-
wie terminu na dokonanie uzgodnienia tego od-
szkodowania. Poprawka szósta zmierza do tego,
aby zmieniany przepis odnosi³ siê nie tylko do
spó³ek celowych, ale tak¿e do ka¿dego podmiotu
w³aœciwego. Poprawka ósma koryguje b³êdne
odes³anie.

Panie i Panowie Senatorowie! U pod³o¿a propo-
nowanego projektu leg³a pilna potrzeba przyspie-
szenia i usprawnienia procesów zarz¹dzania i re-
alizacji inwestycji infrastrukturalnych, a w szcze-
gólnoœci przedsiêwziêæ zwi¹zanych z Euro 2012.
Sprawna realizacja przedmiotowych inwestycji
jest niezbêdnym warunkiem przygotowania tur-
nieju Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej w 2012 r.

Ustawodawca wprowadza do ustawy zmiany,
które z jednej strony zmierzaj¹ do wyeliminowa-
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nia barier prawnych spowalniaj¹cych proces in-
westycyjny, z drugiej zaœ doprecyzowuj¹ obo-
wi¹zuj¹ce uregulowania.

Istotn¹ zmian¹, wynikaj¹c¹ z przed³o¿onej no-
weli, jest umo¿liwienie inwestorowi wyboru trybu,
w jakim mo¿e realizowaæ przedsiêwziêcia Euro
2012. Na przyk³ad takie przedsiêwziêcia, jak lot-
niska publiczne zakwalifikowane jako inwestycje
Euro 2012 mog¹ mieæ wybrany przez inwestora fa-
kultatywny tryb realizacji: taka inwestycja mo¿e
byæ realizowana w trybie specustawy Euro b¹dŸ
te¿ w trybie tak zwanej specustawy lotniskowej.
Analogicznie wygl¹da sprawa, je¿eli chodzi o drogi
krajowe, drogi publiczne. Muszê jednak powie-
dzieæ, ¿e chodzi o drogi krajowe czy te¿ publiczne,
które nie nale¿¹ do Generalnej Dyrekcji Dróg i Au-
tostrad, ale nale¿¹ do miast na prawach powiatu.

Kolejne zmiany maj¹ na celu przyœpieszenie
postêpowañ administracyjnych dotycz¹cych miê-
dzy innymi procesów wyw³aszczeniowych, przez
po³¹czenie etapów lokalizacji i nabywania nieru-
chomoœci. Decyzja o ustaleniu lokalizacji przed-
siêwziêcia Euro 2012 bêdzie jednoczeœnie decyzj¹
o wyw³aszczeniu nieruchomoœci. Intencj¹ projek-
todawców, jeœli chodzi o okreœlenie zasad ustale-
nia wysokoœci odszkodowania za nieruchomoœci
przejête pod realizacjê przedsiêwziêæ Euro, by³o
to, ¿eby jego wysokoœæ odpowiada³a przes³ance
s³usznego odszkodowania, która jest okreœlona
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w art. 21
ust. 2, tak aby to odszkodowanie by³o ekwiwalen-
tne do wartoœci wyw³aszczonego dobra. Przyjêto
miêdzy innymi, ¿e za negocjacjê wysokoœci od-
szkodowania bêdzie odpowiedzialna spó³ka celo-
wa b¹dŸ te¿ podmiot w³aœciwy.

Godny podkreœlenia jest równie¿ fakt, ¿e w usta-
wie przewidziane s¹, mówi¹c kolokwialnie, dwa
bonusy dla dotychczasowych w³aœcicieli: w przy-
padku, gdy dotychczasowy w³aœciciel lub u¿ytko-
wnik wieczysty opuœci lokal mieszkaniowy w ter-
minie nie d³u¿szym ni¿ czternaœcie dni od podjêcia
przez wojewodê decyzji o lokalizacji przedsiêwziê-
cia Euro 2012, odszkodowanie bêdzie powiêkszo-
ne o 5% wartoœci nieruchomoœci, a w przypadku,
gdy dotychczasowy w³aœciciel bêdzie wyw³aszczo-
ny z lokalu mieszkalnego, otrzyma dodatkowo
10 tysiêcy z³. Rozwi¹zania przyjête w opiniowanej
ustawie s¹ w du¿ej mierze analogiczne do roz-
wi¹zañ w innych tak zwanych specustawach.

Panie i Panowie Senatorowie! Nie ma w¹tpliwo-
œci, ¿e w dobie kryzysu zwi¹zany z organizacj¹ tur-
nieju fina³owego rozwój infrastruktury sportowej,
drogowej, kolejowej, lotniskowej, hotelowej, inwe-
stycje realizowane w tempie ekspresowym w trybie
specustaw – wszystko to wp³ynie znacz¹co na roz-
wój regionalny, jakoœciowy skok cywilizacyjny, po-
budzenie polskiej gospodarki, a tak¿e zwiêkszenie
konkurencyjnoœci na arenie miêdzynarodowej.

S³owa wypowiedziane kilka dni temu przez Mi-
chela Platiniego, dotycz¹ce stanu przygotowañ
Polski: „nie mam ¿adnych w¹tpliwoœci, je¿eli cho-
dzi o Polskê”, œwiadcz¹ o tym, ¿e Polska wbrew
twierdzeniu sceptyków jest skazana na sukces or-
ganizacyjny, a Wysoka Izba, g³osuj¹c za procedo-
wan¹ specustaw¹, przyczyni siê do tego sukcesu.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! W imieniu ko-
misji proszê o przyjêcie projektu ustawy wraz
z poprawkami zaakceptowanymi podczas posie-
dzenia komisji. Dziêkujê serdecznie. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê panu senatorowi sekretarzo-

wi, który mo¿e teraz odpocz¹æ i pos³uchaæ pana
senatora Stanis³awa Jurcewicza, który przedsta-
wi sprawozdanie Komisji Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej.

Zapraszam serdecznie.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Pani Minister! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej sprawozdanie o uchwalonej przez Sejm
w dniu 17 lipca 2009 r. ustawie o zamianie usta-
wy o przygotowaniu fina³owego turnieju Mi-
strzostw Europy w Pi³ce No¿nej UEFA Euro 2012.
Komisja zajê³a siê ustaw¹ w dniu 22 lipca.

W imieniu komisji proszê o przyjêcie poprawek,
które s¹ zawarte w druku nr 628B. To s¹ popraw-
ki to¿same z poprawkami, które przedstawi³ mój
poprzednik, senator Szewiñski. Uzasadnienie
tak¿e przedstawi³ bardzo szczegó³owo i dok³adnie.
Mówi¹c po sportowemu, nie da³ mi szans, abym
przedstawi³ te poprawki. Proszê o ich przyjêcie.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Wniosek mniejszoœci przedstawi sprawozdaw-

ca mniejszoœci, pan senator W³adys³aw Ortyl.
Proszê uprzejmie.
(G³os z sali: Jeszcze pan senator Bisztyga.)
Przyjdzie kolej na senatora Bisztygê. Dzisiaj ju¿

wiele razy zabiera³ g³os, choæby w formie pisemnej.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Chcia³bym przedstawiæ poprawki, wnioski mniej-

szoœci. Chcê powiedzieæ, ¿e oczywiœcie nale¿y siê
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zgodziæ z panem senatorem Szewiñskim, ¿e ta
ustawa dotyczy sprawnej realizacji inwestycji. Ale
do tej sprawnej realizacji inwestycji oprócz tych oœ-
wiadczeñ potrzebne jest tak¿e sprawne prawo.

Wnioski mniejszoœci, które tu przedk³adam,
dotycz¹ spraw technicznych, legislacyjnych,
porz¹dkowych. Oczywiœcie nie s¹ poprawkami
g³êboko merytorycznymi. Dlatego myœlê, ¿e
znajd¹ zrozumienie, zarówno po stronie rz¹do-
wej, jak i po stronie senatorów, wyra¿one w g³o-
sowaniu.

Poprawka pierwsza oraz poprawki siódma i ós-
ma dotycz¹ tego, co pozwoli³yby doprecyzowaæ,
jakie s¹ relacje pomiêdzy poszczególnymi specu-
stawami, o których tutaj mówimy. Chodzi³oby
o takie doprecyzowanie, ¿e gdy mamy realizacjê
przedsiêwziêcia Euro 2012 na podstawie specu-
stawy drogowej albo lotniskowej, to nie stosuje siê
przepisów specustawy Euro 2012 dotycz¹cych
przygotowania i realizacji inwestycji, przedsiêw-
ziêæ Euro 2012. W uzasadnieniach by³o powie-
dziane, ¿e to jest po prostu logiczne, ale myœlê, ¿e
dla precyzji konieczne jest, aby to by³o tutaj jasno
i zdecydowanie wyartyku³owane.

Poprawka druga ma charakter techniczno-le-
gislacyjny. Przywo³anie tylko i wy³¹cznie opisowe
przepisów o gospodarce nieruchomoœciami oraz
przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego
jest po prostu niew³aœciwe i niezgodne z technik¹
legislacyjn¹. Nale¿y to oczywiœcie uzupe³niæ
o konkretne nazwy ustaw i dzienników ustaw,
w których s¹ one przedstawione.

Poprawka trzecia doprecyzowuje sformu³owa-
nia ze s³owniczka ustawy – Prawo lotnicze. Bardzo
Ÿle siê czyta ten przepis bez tego doprecyzowania.
Dotyczy to art. 1 pkt 5 lit. a. Myœlê, ¿e ze wzglêdu
na starannoœæ nale¿a³oby to wprowadziæ.

Poprawka czwarta dotyczy art. 1 pkt 5 lit. a,
ust. 2 pkt 6 lit. h. Nale¿a³by skreœliæ wyraz „obsza-
rów” z tego wzglêdu, ¿e pojêcie obszaru dotyczy
jak gdyby obiektów, a nie urz¹dzeñ, o których
w tym przypisie jest mowa.

Poprawka pi¹ta precyzuje, ¿e do decyzji o loka-
lizacji powinna byæ za³¹czona nie mapa z projek-
tem podzia³u, ale ju¿ zatwierdzona mapa projektu
podzia³u. To jest logiczne, ¿e to zatwierdzenie po-
winno nast¹piæ na tym etapie.

Poprawka szósta dotyczy art. 1 pkt 7, art. 24
ust. 7. Skreœla siê wyrazy „w wysokoœci ustalonej
na dzieñ, o którym mowa w ust. 3”. Chodzi tutaj
o odszkodowania. To sformu³owanie „w ust. 3” za-
ciemnia troszeczkê przepis i jest niepotrzebnym
powtórzeniem, bo o tej decyzji ustalaj¹cej odszko-
dowanie mówi siê ju¿ w ust. 1.

Poprawki siódm¹ i ósm¹ omówi³em ju¿ ³¹cznie
z pierwsz¹.

Poprawka dziewi¹ta dotyczy przepisów prze-
jœciowych. No, tu jest szczególny pokaz niestaran-

noœci legislacyjnej albo pewna innowacja, która –
moim zdaniem – nie powinna mieæ miejsca albo nie
ma precedensu. Wprowadzana jest tu nieznana
prawu instytucja wyboru wniosku o stosowanie
okreœlonego re¿imu prawnego, pozwala siê to robiæ
wed³ug re¿imu starego, nowego czy te¿ szczególne-
go. Dodatkowo sytuacja jest taka, ¿e mówi siê
o tym wniosku… Nie ma w ogóle wskazania, do ko-
go ten wniosek jest skierowany. Tak ¿e myœlê, ¿e
najlepsze rozwi¹zanie to zlikwidowanie mo¿liwoœci
takiego wyboru wniosku co do okreœlonego re¿imu
prawnego poprzez skreœlenie ust. 3 w art. 5, tak ¿e-
by te przepisy przejœciowe by³y zgodne z technik¹
legislacyjn¹, któr¹ do tej pory stosowaliœmy, i ¿eby
nie narusza³y konstytucyjnej zasady przyzwoitej
legislacji. To tyle. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê uprzejmie.
Teraz czas na pana senatora Stanis³awa Bi-

sztygê, który jest sprawozdawc¹ Komisji Gospo-
darki Narodowej, i przedstawi sprawozdanie tej
komisji, jak sama nazwa wskazuje.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Pani Marsza³ek! Pani Minister! Szanowni Pañ-
stwo Senatorowie!

Komisja Gospodarki Narodowej przedmiotowy
projekt ustawy rozpatrywa³a w dniu 23 lipca. Opi-
niuje go pozytywnie. Przyjêto dziewiêæ poprawek,
z których osiem pañstwo ju¿ us³yszeliœcie.

Jedna poprawka, któr¹ zg³osi³ pan senator
Jurcewicz, by³a niejako efektem wyst¹pienia Pol-
skiej Agencji ¯eglugi Powietrznej, a dotyczy³a roz-
strzygniêæ co do merytorycznego zakresu przed-
miotowej regulacji. Tam mówi siê o tym, co to s¹
lotniska u¿ytku publicznego w przedmiotowej
ustawie i inwestycje w zakresie lotniska u¿ytku
publicznego, przez które rozumie siê budowê,
przebudowê i rozbudowê lotniska u¿ytku publicz-
nego lub urz¹dzeñ i obiektów do obs³ugi ruchu
lotniczego. Szczegó³ow¹ treœæ tej poprawki macie
pañstwo w druku nr 628C.

Tak jak mówi³ mój znakomity przedmówca, se-
nator Jurcewicz, wszystko na temat tej ustawy
z olimpijsk¹ precyzj¹ powiedzia³ pan Andrzej Sze-
wiñski. Pozwolê wiêc sobie tylko powiedzieæ, ¿e
dotychczasowa specustawa z 27 wrzeœnia upro-
œci³a wiele zawi³ych procedur, jednak po dwóch
latach jej stosowania przyszed³ czas, aby dokonaæ
kolejnych modyfikacji umo¿liwiaj¹cych przyspie-
szenie procedur administracyjnych.

Wysoka Izbo, w imieniu Komisji Gospodarki
Narodowej rekomendujê przyjêcie przedmiotowe-
go projektu ustawy. (Oklaski)
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujemy bardzo. Proszê mo¿e zostaæ tutaj
w pobli¿u. Myœla³am, ¿e to d³u¿ej bêdzie trwa³o, bo
tyle kartek mia³ pan senator…

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Jestem przygoto-
wany, ale…)

Jest pan przygotowany, ale stwierdzi³ pan, ¿e
koledzy ju¿ przedstawili wyczerpuj¹co temat.

Panie i Panowie Senatorowie, teraz mog¹ pañ-
stwo zg³aszaæ pytania.

Czy du¿o osób chce zadaæ takie pytania?
(Senator Leon Kieres: Nie, nie ma pytañ.)
(G³os z sali: Po co pytaæ?)
(G³os z sali: O Bo¿e!)
(Senator Stanis³aw Kogut: Tylko tych dwóch

bia³ych…)
(G³os z sali: Nie tylko.)
(G³os z sali: No nie!)
To mo¿e bêdziemy zbieraæ po trzy pytania, ¿eby

przyspieszyæ tê procedurê.
Bardzo proszê, pan senator Rafa³ Muchacki.
Zapraszam tutaj któregoœ ze sprawozdawców,

poniewa¿ trudno, ¿eby cztery osoby tutaj sta³y.
(Senator Andrzej Szewiñski: Losowo.)
(SenatorStanis³awKogut:Wszereguichpostawiæ.)
(Senator Rafa³ Muchacki: Do wszystkich

trzech…)
To zbierajmy, mo¿e imiennie… Proszê, pan se-

nator Muchacki. Do kogo pytanie i bêdziemy usta-
wiaæ tutaj pañstwa senatorów sprawozdawców.

(Senator Rafa³ Muchacki: Pani Marsza³ek, mnie
chodzi o tak¹ sprawê…)

Nie s³ychaæ, proszê wcisn¹æ przycisk.

Senator Rafa³ Muchacki:
Wcisn¹³em. Czy teraz jest lepiej?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Lepiej, tak.)
Dobrze.
Chcia³bym zadaæ dwa pytania. Czy na posie-

dzeniu którejœ z komisji by³a mowa o zgodnoœci
z konstytucj¹ tej¿e nowelizacji? To jest pierwsze
pytanie.

Drugie. W jednej opinii prawnej kwestionowa-
no jej spójnoœæ z przepisami prawa budowlanego.
Czy te sprawy by³y poruszane na posiedzeniach
i czy zosta³y wyjaœnione? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz pan senator Piotr £ukasz Andrzejewski

zadaje pytania. Proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Ja mam pytanie, jak dalece ustawa jest sprzê-

¿ona… Jak¹ mamy instytucjê prawa rzeczowego?
Jaki charakter ma decyzja administracyjna loka-

lizacyjna? Jakie s¹ skutki w dziedzinie prawa cy-
wilnego? Czy jest to decyzja administracyjna, któ-
ra w trybie administracyjnym wywo³uje skutki
natychmiast – ale czy ona jest równoznaczna
z wyw³aszczeniem – czy jest to tylko zapowiedŸ,
oœwiadczenie woli, propozycja nie do odrzucenia,
mówi¹c popularnym jêzykiem, i dopiero negocja-
cje doprowadz¹ do skutku cywilnego w postaci
pozbawienia w³asnoœci za s³usznym odszkodowa-
niem, bo to gwarantuje konstytucja? Mnie intere-
suje sprzê¿enie tej decyzji ze skutkami prawa rze-
czowego, czyli dzia³u prawa cywilnego. Z jak¹ in-
stytucj¹ prawa cywilnego mamy tu do czynienia
i z jak¹ instytucj¹ prawa administracyjnego ma-
my do czynienia? Czy jest to antycypacja skutku,
który zaistnieje dopiero wtedy, kiedy bêdzie pra-
womocna decyzja wyw³aszczeniowa?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Teraz pani senator Maria Pañczyk-Pozdziej.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:
Ja te¿ w zwi¹zku z tymi sprawami administra-

cyjnymi, o których wspomina³ senator Bisztyga.
Bo to tak bardzo ³adnie brzmi, ¿e osoby, które nie
bêd¹ utrudnia³y i wyw³aszcz¹ siê, ¿e tak powiem,
bez szemrania, otrzymaj¹ bonusy. To s¹ takie po-
bo¿ne ¿yczenia, bo ka¿dy z nas dysponuje co naj-
mniej kilkoma przyk³adami, ¿e w ¿yciu jest ina-
czej, i to nie tylko, gdy chodzi o Euro. Ja znam na
przyk³ad tak¹ rodzinê, która by³a ju¿ u mnie, nie
przesadzê, kilkadziesi¹t razy w ci¹gu roku, i nie
godzi siê na ¿adn¹ z wycen. I bêd¹ teraz, powie-
dzmy, te specustawy i co dalej, jeœli mimo to nie
bêdzie ugody?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Teraz pan Szewiñski, ewentualnie Bisztyga.

Proszê bardzo, czy któryœ z innych senatorów
sprawozdawców?

Proszê, odpowiedzi na tê seriê pytañ.

Senator Andrzej Szewiñski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja spróbujê odpowiedzieæ senatorowi Andrze-

jewskiemu. Otó¿ procedura wygl¹da tak, ¿e je¿eli
w ci¹gu dwóch miesiêcy od momentu, kiedy zo-
stanie podjêta ostateczna decyzja przez wojewodê
o lokalizacji przedsiêwziêcia Euro 2012, podmiot
w³aœciwy b¹dŸ te¿ spó³ka celowa z dotychczaso-
wym w³aœcicielem dojd¹ do pewnego konsensu-
su, to sprawa jest zakoñczona. Je¿eli w ci¹gu tych
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dwóch miesiêcy nie dojd¹ do konsensusu, do po-
rozumienia, to zostanie wszczête przez wojewodê
postêpowanie administracyjne i decyzj¹ admini-
stracyjn¹ zostanie ustalona wysokoœæ odszkodo-
wania. Ta wysokoœæ odszkodowania bêdzie usta-
lona na podstawie operatu szacunkowego okreœ-
lonego przez rzeczoznawcê maj¹tkowego. Oczywi-
œcie od tej decyzji przys³uguje tryb odwo³awczy,
mo¿na siê odwo³aæ do s¹du administracyjnego.

(Senator Piotr Andrzejewski: Mo¿na zadaæ do-
datkowe?)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Nie, bo pogubimy siê w pytaniach. Za moment,

Panie Senatorze.
Pani senator Maria Pañczyk-Pozdziej…

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:
Ja to rozumiem, tylko ¿e ca³y ten proces trwa,

bo odwo³anie itd. To wszystko jest roz³o¿one
w czasie, a wiadomo, ¿e tu czasu nie ma. Ja mam
tak¹ sytuacjê, ¿e siê odwo³uj¹ do wszystkich mo¿-
liwych instancji, ³¹cznie z wojewod¹…

(Senator Piotr Andrzejewski: W³aœnie do tego
zmierzam.)

…i ugody nie ma i prawdopodobnie nie bêdzie,
bo chodzi w³aœnie o ów operat szacunkowy, który
jest zwykle zani¿ony i ludzie z tym siê nie godz¹.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê.

Senator Andrzej Szewiñski:
Te regulacje s¹ podobne do regulacji, o któ-

rych pani senator wspomnia³a, specustawy dro-
gowej czy te¿ kolejowej. Ale tutaj intencj¹ usta-
wodawcy by³o to, ¿eby ta wysokoœæ odszkodowa-
nia by³a satysfakcjonuj¹ca i by³a zgodna z, tak
jak powiedzia³em wczeœniej, z art. 21 ust. 2 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego te¿ s¹
te bonusy. Na przyk³ad je¿eli w terminie czterna-
stu dni od momentu podjêcia ostatecznej decyzji
o lokalizacji ten dotychczasowy w³aœciciel pozo-
stawi lokal, to otrzyma jeszcze dodatkowo 5% do
tego szacunku, taki gratis. No ale có¿, praktycz-
nie w ka¿dym kraju s¹ takie inwestycje pro pub-
lico bono, bardzo istotne dla ca³ego kraju. Takie
w³aœnie s¹ inwestycje drogowe, jak autostrady
czy te¿ inwestycje dotycz¹ce Euro 2012. No i tu-
taj trzeba dojœæ do jakiegoœ porozumienia. A je¿e-
li siê nie dojdzie, to jest ta decyzja administracyj-
na wojewody.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê odpowiedzieæ na pytania pana senatora
Muchackiego. Który z panów…

Proszê bardzo. Pan senator ju¿ pyta³. Czy pa-
miêta pan senator pytanie?

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Tak.)
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Pytanie pana senatora Muchackiego.
Z mojej wiedzy, a tak¿e z obserwacji tej ca³ej

procedury, która przesz³a przez Sejm, wynika, ¿e
ani legislatorzy w Sejmie, ani w Senacie nie pod-
nosili kwestii zagro¿enia niezgodnoœci¹ ustawy
zarówno z prawem unijnym, jak i z konstytucj¹.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dobrze.
Teraz trzy nastêpne pytania. Proszê bardzo, kto

z pañstwa senatorów chce zadaæ pytanie?
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Rozumiem, ¿e
przy wycenie brany jest pod uwagê stan faktyczny
z momentu…

(G³os z sali: Podjêcia decyzji)
…uprawomocnienia siê decyzji, tak? A cz³o-

wiek jest wyw³aszczany, pojawia siê na rynku
wtórnym i chce kupiæ nieruchomoœæ. Ale ka¿da
nastêpna osoba na rynku podnosi cenê tych nie-
ruchomoœci. Z regu³y jest tak, dzieje siê tak na
przyk³ad w przypadku dróg, ¿e ktoœ mieszka w ja-
kiejœ miejscowoœci, z regu³y dotyczy to raczej tych
mniejszych miejscowoœci, i w momencie, kiedy
nastêpuje wycena, dzia³ka kosztuje, powiedzmy,
100 tysiêcy. Tylko ¿e je¿eli ta osoba chce kupiæ po-
dobn¹ dzia³kê, to wtedy ona kosztuje 250 tysiêcy.
Czy jest jakieœ zabezpieczenie, ¿eby ta osoba na-
by³a tak¹ sam¹ nieruchomoœæ, albo zabezpiecze-
nie takie, ¿e dobrze, wyw³aszczamy, ale dajemy
identyczn¹ nieruchomoœæ?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê panu senatorowi Grzegorzowi Wojcie-
chowskiemu.

Proszê, senator Antoni Piechniczek i potem
trzecia osoba, jeœli ma ochotê.
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Senator Antoni Piechniczek:

Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo Senatorowie!
Ja z najwiêkszym zainteresowaniem przys³uchi-
wa³em siê obradom, pracom Sejmu dotycz¹cym
wspomnianej ustawy. I tak jak tutaj na naszej sali
prawie wszystkie pytania dotycz¹ spraw czysto
prawniczych, spraw przepisów prawnych, to
w Sejmie pada³o wiêcej takich pytañ troszeczkê
bardziej zbli¿onych do ¿ycia i do spraw doty-
cz¹cych bezpoœrednio przygotowania do Euro.

Ja mam takie pytanie do kolegi Bisztygi, który
jest przedstawicielem Komisji Gospodarki Naro-
dowej. Otó¿ z Ukrainy dochodz¹ wieœci, ¿e byæ
mo¿e ten nasz partner nie zd¹¿y z pewnymi spra-
wami i czêœæ meczy zostanie przeniesiona na nasz
teren. W zwi¹zku z tym mam pytanie. Czy te dwa
rezerwowe miasta rzeczywiœcie, powa¿nie s¹ bra-
ne pod uwagê? A dlaczego pytam? Dlatego ¿e jeœli
chodzi o jedn¹ z inwestycji, to przewidywano nit-
kê kolejow¹ ³¹cz¹c¹ lotnisko w Pyrzowicach z ag-
lomeracj¹ górnoœl¹sk¹, ale zosta³a ona usuniêta
z planów inwestycyjnych. Ja pytam, jak to siê ma
do przygotowañ i czy coœ panu senatorowi wiado-
mo na ten temat.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê. O to zapyta³ Œl¹zak krakowia-

nina. Tak?
ZapraszampanasenatoraBronis³awaKorfantego.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pytanie chcia³bym skierowaæ do pana senatora

Bisztygi. Otó¿ chcia³bym powróciæ do tego pyta-
nia, które zada³ pan…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê
mówiæ do mikrofonu, dobrze?)

…senator Muchacki. Mam przed sob¹ opiniê
prawn¹ i na stronie 35 jest stwierdzone, ¿e pani
mecenas Janicka mia³a obiekcje co do art. 25 pod
wzglêdem jego zgodnoœci z konstytucj¹, w kon-
kluzji stwierdza, ¿e w¹tpliwoœci co do niekonsty-
tucyjnoœci s¹ w pewnym stopniu uzasadnione.
Kwestionowa³a te¿ spójnoœæ systemow¹ art. 25a
z przepisami prawa budowlanego. Jak pan to sko-
mentuje, Panie Senatorze? Bo powiedzia³ pan, ¿e
nie by³o ¿adnych zastrze¿eñ, a na stronie 35 wy-
raŸnie jest napisane… Proszê to skomentowaæ.

Wicemarsza³ek Krystyna
Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy któryœ z panów odpowie najpierw na pyta-

nie senatora Wojciechowskiego? Proszê uprzej-
mie, senator Szewiñski.

Senator Andrzej Szewiñski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, tak jak wspomnia³em wczeœ-

niej, wysokoœæ odszkodowania jest oparta na ope-
racie szacunkowym. I na przyk³ad je¿eli chodzi
o nieruchomoœci, to pó³ roku temu wiele z nich by-
³o o wiele dro¿szych, tak¿e trudno tutaj coœ oce-
niæ. Ale z ustawy wynika, ¿e od momentu podjêcia
decyzji do momentu wyp³aty ta wysokoœæ odszko-
dowania podlega rewaloryzacji.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Rewaloryzacja.
Dobrze, teraz pan senator Bisztyga odpowiada

na pytania pana senatora Piechniczka i pana se-
natora Korfantego.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Mo¿e jeszcze dwa zdania do senatora Wojcie-
chowskiego. Otó¿ ja nie lêka³bym siê o to, ¿e bê-
dziemy mieli do czynienia z jak¹œ samonapêdza-
j¹c¹ siê maszyn¹, jeœli chodzi o ceny. Prawd¹ jest,
¿e ludzie siê o¿ywiaj¹, gdy wokó³ maj¹ powstawaæ
jakieœ inwestycje infrastrukturalne, czy to re-
kreacyjne, czy to turystyczne, czy to drogowe.
Wtedy nagle jest o¿ywienie i dzia³ki czy grunty,
które kiedyœ by³y niewiele warte, nagle zyskuj¹ na
wartoœci. Bêdzie pewna górna granica, bêdzie
sporz¹dzany szacunkowy elaborat, bêdzie wresz-
cie decyzja wojewody. A zatem nie ba³bym siê tego
mechanizmu kuli œnie¿nej, bo jeœli coœ bêdzie nie-
realne i nie da siê uwiarygodniæ, nie da siê tego uz-
godniæ w formie negocjacji, to póŸniej bêdzie pod-
jêta decyzja administracyjna.

Pytanie senatora Antoniego Piechniczka, moje-
go ulubionego trenera, zostawiê sobie na deser,
jako trzecie.

Chcia³bym odpowiedzieæ koledze Korfantemu.
Prosi³bym o pomoc pani¹ minister, bo mnie siê
wydaje, ¿e te kwestie podnoszone na etapie Sejmu
znalaz³y siê równie¿ gdzieœ tam w naszych doku-
mentach, one póŸniej… To znaczy, to nie jest ne-
gacja, to jest jakaœ w¹tpliwoœæ, któr¹ jedni pra-
wnicy podzielaj¹, jak to prawnicy… Ale gdybym
na przyk³ad przywo³a³ pana Andrzejewskiego, to
byæ mo¿e nie mia³by w tym punkcie w¹tpliwoœci.
Taka ju¿ jest uroda ekspertyz. Ja jako ekonomi-
sta nie potrafiê rozwiaæ w¹tpliwoœci prawniczych,
ale sam ich nie mam. Wydaje siê, ¿e tutaj nie ma
jakiegoœ ³amania czy postêpowania wbrew.

Jeœli chodzi o pytanie pana Antoniego Piechni-
czka… Drogi Panie Senatorze, chcia³bym, ¿eby te
igrzyska odby³y siê w Krakowie i na Œl¹sku.

(Rozmowy na sali)
Euro, te igrzyska sportowe…
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(Senator Stanis³aw Kogut: Jakie igrzyska? Mi-
strzostwa.)

…jakimi bêd¹ mistrzostwa. To jest rodzaj
igrzysk. Ja bym bardzo tego chcia³. Ale ani ode
mnie, ani od pana senatora nie zale¿a³a decyzja,
czy w tej czwórce jesteœmy, czy nas nie ma. Gdyby
nasze miasta by³y w tej czwórce, zapewne dalibyœ-
my radê i ze wszystkim zd¹¿ylibyœmy na czas. Je-
dno, co jest pocieszaj¹ce, to zapewnienie ministra
sportu, powtórzone równie¿ przez wicepremiera,
¿e bêd¹ finansowane inwestycje zarówno na Œl¹s-
ku, jak i w Krakowie. Budowy stadionu Cracovii
i stadionu Wis³y s¹ ju¿ bardzo mocno zaawanso-
wane i te inwestycje… A zatem nawet jeœli nie bê-
dzie mistrzostw i mecze nie bêd¹ rozgrywane, to
na pewno przyjad¹ do nas pi³karze, turyœci, bo
i Kraków, i Œl¹sk to wielka atrakcja.

Nie s¹dzê, ¿eby Ukraina da³a sobie cokolwiek
wydrzeæ. Ja bym bardzo chcia³, ¿eby da³o siê to je-
szcze odkrêciæ w normalnym, pokojowym trybie,
aczkolwiek wydaje mi siê to ma³o prawdopodob-
ne. Przyj¹³bym to jako wielk¹ niespodziankê i bar-
dzo mi³¹ rzecz. Ale wydaje siê, ¿e nawet gdyby
mieli rozegraæ te wszystkie mecze na dwóch sta-
dionach, to pewnie je rozegraj¹. To, co mnie bar-
dzo cieszy, to to, ¿e i Œl¹sk, i Kraków w ca³ym tym
nieszczêœciu jeszcze bardziej siê do siebie przybli-
¿y³y. By³y sobie bliskie i jeszcze bardziej siê do sie-
bie przybli¿y³y.

(Senator Stanis³aw Kogut: Ino nie za blisko.)
Byæ mo¿e zrobimy, Panie Senatorze, jakieœ mi-

strzostwa pocieszenia, tego jeszcze nie wiem.
(G³os z sali: Zawody do…)
Zawody do…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Ale wracajmy do rzeczy, bo widzê, ¿e jest kolej-
ka do zadawania pytañ.

Pan senator Person. Kto jeszcze z pañstwa chce
zadaæ pytanie? Bo bêdziemy, tak jak zapowiedzia-
³am…

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Jeszcze pani mi-
nister.)

Ta porcja bêdzie zamyka³a czêœæ zwi¹zan¹ z py-
taniami do senatorów sprawozdawców, dlatego
proszê siê jeszcze zastanowiæ. Dziêkujê uprzej-
mie.

A wiêc senator Person i na tym koñczymy. Dziê-
kujê.

Senator Andrzej Person:

Dziêkujê bardzo, Ekscelencjo, Pani Marsza³ek.
Ja nie œmia³bym polemizowaæ, zreszt¹ w tej formie

teraz wystêpowaæ nie mo¿na. Wyra¿ê tylko tak¹
opiniê o wyrywaniu tych miast Ukrainie czy tych
meczów. Ja by³bym ostro¿niejszy. Uwa¿am, ¿e
okreœlenie: wsparcie na duchu i pomoc naszym
przyjacio³om z Ukrainy jest tutaj trafniejsze. Ale mi-
mo wszystko chcê skorzystaæ z wiedzy pana senato-
ra Bisztygi, który rzeczywiœcie mi tutaj imponuje,
bo jest niezwyk³¹ skarbnic¹ wiadomoœci na temat
tej ustawy. A wiêc chcia³bym spytaæ o te 10 tysiêcy
tak zwanej przeprowadzki. Ona wystêpuje ju¿
w ustawie z wrzeœnia zesz³ego roku. Czy to jest tak
po wsze czasy, czy ta kwota jest do jakichœ negocja-
cji, czy po prostu na przeprowadzkê, bo tak ona jest
okreœlana? Mówiê to dlatego, ¿e jako cz³owiek starej
daty odbiera³em wykszta³cenie prawnicze na Uni-
wersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu, co sobie
oczywiœcie bardzo ceniê i chwalê, i tam byli profeso-
rowie z Wilna, którzy nadzwyczajnie szanowali pra-
wo w³asnoœci. St¹d moje pytania i w¹tpliwoœci doty-
cz¹ce kwestii tej przeprowadzki. Panie Senatorze
Stanis³awie Bisztygo, jeœli mo¿na by siê tego dowie-
dzieæ, to czy takwotawystêpujenasta³e.Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Panie Senatorze Staszku Bisztygo, proszê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Senatorze Andrzeju, jak zawsze bardzo

podchwytliwe i k¹œliwe pytania. To wprawdzie nie
jest audycja Polsatu Sport, niemniej pytanie by³o
z tych trudnych. Pozwolê sobie zwróciæ uwagê na
fakt, ¿e…

(Senator Andrzej Person: £atwe ju¿ by³y.)
… te 10 tysiêcy, Panie Senatorze Andrzeju, to

jest oczywiœcie sztywna kwota.
(Senator Stanis³aw Kogut: Na piwo.)
I ona nie bêdzie ulega³a zmianie. To jest wtedy,

jak goœæ tam mieszka sobie i ma dzia³kê, to 5%,
jak mu siê przyspieszy, to jest inny tryb. Tutaj jest
sztywna kwota, ona by³a dyskutowana, ja œledzi-
³em te stenogramy, a tak¿e dyskusjê w Sejmie,
i tam siê zastanawiano, czy te¿ nie uj¹æ tego pro-
centowo. Ale by³oby to niezwykle trudne, bo by siê
robi³y wtedy jakieœ wielkie kwoty i suma 10 tysiê-
cy z³ mog³aby siê jeszcze zwielokrotniæ. A zatem to
tak wygl¹da, jest to sztywna kwota.

Podzielam pogl¹d, ¿e naszym przyjacio³om
z Ukrainy powinno siê udaæ i równie¿ im kibicujê,
¿eby wszystko siê tam powiod³o. No, jakby siê nie
powiod³o, to jesteœmy gotowi im pomóc, to znaczy,
zorganizowaæ to w tych dwóch miastach, a tak¿e
w innych.

Je¿eli chodzi, Panie Andrzeju, o skarbnicê wie-
dzy, to jest pan dla mnie niedoœcignionym wzo-
rem do naœladowania. Dziêkujê.

(Senator Antoni Piechniczek: Wzruszony jes-
tem. Dziêkujê.)
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, dziêkujê kolegom sprawo-
zdawcom.

Przypominam pañstwu senatorom, ¿e pro-
jekt…

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Jeszcze jed-
no pytanie.)

(Rozmowy na sali)
No, zamknê³am ju¿ seriê pytañ.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Proszê kon-

sekwentnie.)
Bo to ³amie nasz regulamin trzech pytañ. Dziê-

kujê bardzo.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Brawo, Pa-

ni Marsza³ek!)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
infrastruktury.

Goœcimy dziœ pani¹ Patrycjê Woliñsk¹-Bar-
tkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie In-
frastruktury.

Zapraszam, Pani Minister.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Zagrzaliœmy tutaj

pani miejsce.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie i Panowie Senatorowie!
Przedmiotowa nowelizacja tak zwanej specu-

stawy o Euro 2012, jest oczywiœcie odpowiedzi¹ na
potrzeby jednostek samorz¹dów terytorialnych
miast, które realizuj¹ przedsiêwziêcia zwi¹zane
z Euro 2012. I podkreœlê tu, ¿e wszystkie inwesty-
cje, które bêd¹ siê zalicza³y do tak zwanych przed-
siêwziêæ Euro 2012, zgodnie z ustaw¹ s¹ okreœlane
w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów. To rozpo-
rz¹dzenie bêdzie nowelizowane, we wrzeœniu bê-
dzie nowe rozporz¹dzenie. Niemniej jednak chcia-
³abym podkreœliæ, ¿e przedsiêwziêcia, które ju¿ zo-
sta³y rozpoczête na terenie dwóch miast aglomera-
cji œl¹skiej, Krakowa i Chorzowa, i s¹ oraz bêd¹
kontynuowane, znajd¹ siê na tej liœcie. To tak do-
dajê, bo wiem, ¿e pada³o du¿o takich pytañ.

Ta nowelizacja jest bardzo potrzebna. Strona
rz¹dowa przychyla siê do wszystkich dziewiêciu
poprawek, jakie zosta³y zg³oszone w toku prac
trzech komisji. Jeœli zaœ chodzi o wniosek mniej-
szoœci, to ja bym siê tutaj nie zgodzi³a z argumen-
tacj¹ pana senatora, który ten wniosek przedsta-
wia³, poniewa¿ nie s¹ to zmiany techniczne, tylko
merytoryczne, wchodz¹ce daleko w zakres mery-
toryczny wielu ustaw, nie tylko ustawy o Eu-
ro 2012. Niestety, te proponowane zmiany wypa-
czy³yby sens tak zwanych specjalnych regulacji

przewidzianych dla realizacji przedsiêwziêæ Eu-
ro 2012.

Z mojej strony to tyle. Bardzo dziêkujê. Je¿eli
bêd¹ pytania, to odpowiem.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Pani Minister.
Chcia³abym zapytaæ, czy s¹ pytania, i te¿ po-

proszê uprzejmie o takie porcje po trzy.
Pan senator Bronis³aw Korfanty.
Pani Minister, mo¿e weŸmie pani karteczkê, ¿e-

by sobie notowaæ, aby ¿adne pytanie potem nie
umknê³o.

Proszê, senator Bronis³aw Korfanty.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Minister, ja chcia³bym powtórzyæ to pyta-

nie, które skierowa³em przed chwil¹ do pana se-
natora Bisztygi, odnoœnie do konstytucyjnoœci
art. 25a, jak równie¿ co do materii jego niespójno-
œci systemowej z przepisami prawa budowlanego.
Jak pani to oceni?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Teraz pan senator Grzegorz Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, Pani Minister!

Czy odszkodowanie bêdzie zawieraæ tak¹ katego-
riê, jak utracone korzyœci? A jeœli tak, to w jaki spo-
sób te utracone korzyœci bêd¹ ustalane? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I pan senator Rafa³ Muchacki.

Senator Rafa³ Muchacki:
Pani Marsza³ek, Pani Minister! Pytanie jest ta-

kie. Czy ta nowelizacja wykluczy sytuacjê, jaka
mia³a miejsce chyba we Wroc³awiu, gdzie wycena
dzia³ki dokonana przez rodzinê w³aœcicieli mówi³a
o 7 milionach 500 tysi¹cach z³, a wycena przygo-
towana przez ministerstwo czy te¿ przez tê agen-
cjê by³a oczywiœcie mniejsza. Rodzina siê na to nie
zgadza³a, w zwi¹zku z tym ta pani przepisa³a
dzia³kê na syna i procedura musia³a byæ tworzona
od pocz¹tku. No i oczywiœcie to mo¿e potem byæ
tak w ko³o Macieju, bo potem syn mo¿e przepisaæ
na matkê itd. Czy ta nowelizacja likwiduje mo¿li-
woœæ takiego pata prawnego? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Proszê o krótkie odpowiedzi na te trzy pytania.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:
Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora Kor-

fantego, powiem tak: kwestia konstytucyjnoœci
art. 25a lub jego niekonstytucyjnoœci, a taka
w¹tpliwoœæ jest wyra¿ona w opinii prawnej, zo-
sta³a wyjaœniona w toku prac sejmowych. Aku-
rat je¿eli chodzi o opiniê pani mecenas, to ona by-
³a rzeczywiœcie wynikiem pewnego b³êdu, który
przez przypadek zdarzy³ siê w projekcie. Takie
rozwi¹zania funkcjonuj¹ w specustawach: dro-
gowej, kolejowej i lotniskowej, i do tej pory nie zo-
sta³ skutecznie przeprowadzony dowód na nie-
konstytucyjnoœæ tego typu przepisu. Potwierdzi³
to równie¿ w swoich interpretacjach GUNB, nasz
urz¹d nadzoru budowlanego.

Jednoczeœnie odpowiadam na pytanie drugie,
co do zgodnoœci systemowej z rozwi¹zaniami pra-
wa budowlanego. Oczywiœcie specustawy s¹ pew-
nym lex specialis w stosunku do prawa budowla-
nego, nie ma jednak tutaj niezgodnoœci przepisów
ogólnych ze specjalnymi. Specjalne przepisy, jak
sama nazwa wskazuje, maj¹ s³u¿yæ pewnym
szczególnym uregulowaniom. Te ustawy s¹ za-
zwyczaj ustawami czasowymi i wprowadzaj¹ ten
specjalny tryb w³aœnie na pewien czas, ¿eby
spe³niæ tê przes³ankê spo³ecznej korzyœci i potrze-
by realizacji inwestycji w trybie szybkim.

Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora doty-
cz¹ce utraconych korzyœci, powiem w ten sposób:
te uregulowania odnoœnie do ustalenia wartoœci,
jaka nale¿y siê by³emu w³aœcicielowi, poniewa¿
decyzja przenosi w³asnoœæ nieruchomoœci z mocy
prawa, s¹ zgodne z konstytucj¹, mówi¹ o s³u-
sznym odszkodowaniu. A utracone korzyœci bêd¹
mog³y byæ ustalane s¹dowo, jak na mocy przepi-
sów prawa cywilnego. Nie ma tutaj ¿adnej prze-
s³anki do wyeliminowania tego typu sytuacji,
oczywiœcie w trybie s¹dowym, poniewa¿ decyzja
administracyjna ustala wartoœæ na podstawie
operatu szacunkowego i, jak ju¿ to wczeœniej
okreœli³ pan senator sprawozdawca, jest to walo-
ryzowane na dzieñ wyp³aty tego odszkodowania.

Senator Muchacki pyta³ o takie sytuacje, jakie
siê zdarzy³y we Wroc³awiu, ale one siê zdarza³y ró-
wnie¿ w ca³ej Polsce. I po to siê wprowadza tryby
specjalne, które oddzielaj¹ tryb wyw³aszczenia od
trybu ustalenia odszkodowania za wyw³aszcze-
nie, aby takie sytuacje wiêcej siê nie zdarza³y.

Dodatkowo mamy te bonusy, o których ju¿
wspominali panowie senatorowie sprawozdawcy
wczeœniej. Chodzi tu o to, ¿eby nie dochodzi³o do

sytuacji z niepotrzebnymi spo³ecznie dzia³aniami,
które oczywiœcie spowalniaj¹ realizacjê przed-
siêwziêæ o znaczeniu publicznym, o charakterze
publicznym. Jednak jest przy tym jasne, ¿e zgod-
nie z konstytucj¹ w³aœciciel musi uzyskaæ w³aœci-
we odszkodowanie za swoje utracone prawo w³as-
noœci. Konstytucja i porz¹dek prawny chroni¹
prawo w³asnoœci. Te ustawy, specustawy, oddzie-
laj¹ mo¿liwoœæ realizacji inwestycji na podstawie
decyzji ustalaj¹cej lokalizacjê i wyw³aszczaj¹cej
nieruchomoœæ od samego procesu ustalenia war-
toœci odszkodowania, które by³y w³aœciciel otrzy-
ma. Tak ¿e to s¹ dwa odrêbne tryby. By³y w³aœci-
ciel mo¿e siê domagaæ w trybie s¹dowym utraco-
nych korzyœci, o jakich przed chwil¹ pan senator
Wojciechowski mówi³. Myœlê, ¿e to s¹ dosyæ trud-
ne do ustalenia sprawy, dlatego jest droga s¹do-
wa, jest tu potrzebny tryb s¹dowy.

Chcia³abym jeszcze podkreœliæ jedno. Otó¿ we-
d³ug tych rozwi¹zañ inwestor w ci¹gu dwóch mie-
siêcy ma jeszcze mo¿liwoœæ dogadania siê – prze-
praszam, ¿e u¿ywam takiego s³owa, sformu³owa-
nia – z w³aœcicielem co do ceny. Dopiero je¿eli nie
dojdzie do ustalenia ceny w trybie negocjacyjnym,
w trakcie tych negocjacji – opartych oczywiœcie na
rzeczowych, realnych cenach – to wówczas jest
decyzja administracyjna.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Drug¹ trójkê pytaj¹cych otwiera pan senator

Antoni Piechniczek. Kto po nim? Pan senator An-
drzej Szewiñski i pani senator Maria Pañczyk-Po-
zdziej.

Proszê bardzo.

Senator Antoni Piechniczek:
Pani Minister, Pani Marsza³ek! Ja chcia³bym

powtórzyæ pytanie zadane wczeœniej, ale te¿ na-
wi¹zaæ do tego, co pani minister by³a uprzejma za-
uwa¿yæ, to znaczy i¿ tak w Krakowie, jak i w Cho-
rzowie inwestycje bêd¹ kontynuowane. Otó¿, wi-
dzi pani, wed³ug mojego rozeznania budowa Dro-
gowej Trasy Œrednicowej ³¹cz¹cej Chorzów z Byto-
miem i otwieraj¹cej drogê w kierunku pó³nocnym
Polski, na Poznañ, na Wybrze¿e, tak œrodkowe,
jak i zachodnie, zosta³a wstrzymana. Byæ mo¿e
ona bêdzie realizowana, ale dopiero po 2012 r. Po-
dobnie rzecz ma siê z drog¹ kolejow¹ ³¹cz¹c¹ Py-
rzowice nie tylko ze Œl¹skiem, ale i z Wroc³awiem.
Zwracam na to uwagê, dlatego ¿e jeœli rozgrywki
mistrzostw bêd¹ we Wroc³awiu – a bêd¹ – to
w przypadku jakiejkolwiek awarii albo zapchania
siê lotniska we Wroc³awiu najbli¿szym lotniskiem
bêd¹ Pyrzowice. Przejazd na trasie ³¹cz¹cej Wroc-
³aw i to lotnisko zajmuje – gdy uwzglêdniæ, jakie
koleje budujemy – oko³o pó³torej godziny. Tak ¿e
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tu nie chodzi tylko o nitkê kolejow¹ stanowi¹c¹
zabezpieczenie dla Œl¹ska. Tu chodzi o nitkê kole-
jow¹ istotn¹ równie¿ dla zabezpieczenia organiza-
cji Euro 2012 we Wroc³awiu. A to zosta³o po pro-
stu wstrzymane.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo, pan senator Szewiñski.

Senator Andrzej Szewiñski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja mam pytanie podobne do pytania senatora

Piechniczka. Jak pani minister wspomnia³a, s¹ to
ustawy czasowe.

Moje pytanie jest nastêpuj¹ce: czy inwestycje
zakwalifikowane jako przedsiêwziêcia Euro 2012,
które mog¹ byæ realizowane w trybie specustawy…
Po prostu je¿eli takiej inwestycji nie wykona siê na
czas, do 2012 r., to czy dalej bêdzie mo¿na j¹ reali-
zowaæ w trybie tej ustawy czasowej? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Minister, ja pozwolê sobie mieæ nieco od-

mienne zdanie ni¿ pani na temat tych tak zwa-
nych wyw³aszczeñ i operatów szacunkowych. To
jest pod wzgledem spo³ecznym bardzo trudna
sprawa. Ja znam przyk³ad rodziny, która w ra-
mach wyceny domu z dzia³k¹, domu w bardzo do-
brym stanie – ja ten dom widzia³am – uzyska³a ce-
nê 400 tysiêcy z³. Ale oni nie chc¹ tych pieniêdzy,
oni mówi¹ wrêcz tak: proszê za te pieni¹dze kupiæ
nam dzia³kê i wybudowaæ dom o takim samym
standardzie! Tak ¿e to s¹ naprawdê bardzo trudne
sprawy. My niepotrzebnie przysparzamy sobie
bardzo wielu wrogów przez te operaty, zw³aszcza
¿e gdy ludzie nie godz¹ siê na jeden operat, to
przychodzi nastêpny, z kwot¹ obni¿on¹ o 50 tysiê-
cy z³. To s¹ bardzo trudne sprawy. Ja myœlê, ¿e je-
œli siê nie bêdzie wychodzi³o ludziom naprzeciw,
to powstanie bardzo dramatyczna sytuacja.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê uprzejmie, Pani Minister, o odpowiedŸ.
(G³os z sali: Nie by³o pytania.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:

Chcia³abym na pocz¹tku podkreœliæ, ¿e specu-
stawa o Euro 2012 nie dotyczy – i to wynika z art. 1
ust. 3 – ani dróg krajowych zarz¹dzanych przez
Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad,
ani linii kolejowych o znaczeniu pañstwowym. Je-
¿eli jednak chodzi o Drogow¹ Trasê Œrednicow¹
na Œl¹sku, to, o ile mi wiadomo, ta inwestycja nie
zosta³a wstrzymana. Ona jest realizowana
z udzia³em œrodków z kontraktu wojewódzkiego
i z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Trasy tej – a mówiê to, zupe³nie nie znaj¹c szcze-
gó³ów, poniewa¿ jest to droga niezaliczana do ka-
tegorii dróg krajowych, czyli to zarz¹d dróg woje-
wódzkich jest w³aœciwy do realizacji tej inwestycji
– mog³y dotyczyæ pewne problemy proceduralne,
niemniej nie zosta³a ona wstrzymana. Na pewno
nie, co do tego mam pewnoœæ, poniewa¿ pamiê-
tam, ¿e w naszym resorcie by³y prowadzone roz-
mowy w tym zakresie.

Je¿eli chodzi o odga³êzienie linii E-30 Katowi-
ce–Pyrzowice, to przypomnê pañstwu, ¿e dopiero
niedawno, pod koniec czerwca, bodaj¿e 30 czer-
wca, zosta³a podpisana umowa z firm¹ na przygo-
towanie studium wykonalnoœci tej inwestycji.
Przypomnê tu, ¿e studium wykonalnoœci to jest
pierwszy krok w etapie przygotowania inwestycji.
Ale realizacja na pewno nie skoñczy siê do roku
2012, poniewa¿ przygotowanie takiej inwestycji –
jest to 38 km nowej linii kolejowej w silnie zurba-
nizowanym terenie – zw³aszcza ¿e nie ma jeszcze
studium wykonalnoœci, nie jest mo¿liwe w takim
czasie, proszê pañstwa, czyli do 2012, gdy szaco-
wane wed³ug stanu dzisiejszego nak³ady koniecz-
ne na realizacjê tej inwestycji to 1,5 miliarda z³. To
nie jest wykonalna sprawa. Niemniej jednak pra-
ce przygotowawcze bêd¹ kontynuowane i nikt ich
nie wstrzymuje.

Nastêpne pytanie, pana senatora Szewiñskie-
go, dotycz¹ce ustawy czasowej. Tak, ka¿de
przedsiêwziêcie Euro 2012 wszczête wed³ug pro-
cedury ustalonej w tej ustawie musi siê zakoñ-
czyæ i bêdzie realizowane wed³ug tej procedury,
pomimo ustania czasu… Chocia¿ akurat w tej
ustawie nie ma koñcowej daty obowi¹zywania
przepisów. W przypadku ka¿dej specustawy,
która ma termin, jest tak, ¿e inwestycja zaczêta
wed³ug ustalonej tam procedury, pomimo up³y-
niêcia wskazanego terminu, musi siê skoñczyæ,
¿eby nie by³o sytuacji luki prawnej. Jest to oczy-
wista sprawa.

Je¿eli chodzi o pytanie czy raczej o stwierdzenie
pani senator dotycz¹ce operatów szacunkowych,
to powiem tak. Tê kwestiê reguluje ustawa o go-
spodarce nieruchomoœciami. Operaty szacunko-
we s¹ sporz¹dzane przez rzeczoznawców, którzy
opieraj¹ siê na œrednich cennikach danych nieru-
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chomoœci. Ja potrafiê sobie wyobraziæ, ¿e na pew-
no wiele osób jest pokrzywdzonych takimi wyni-
kami, wnioskami wynikaj¹cymi z tych operatów,
dlatego jest przewidziana odpowiednia droga po-
stêpowania, równie¿ administracyjna, w ostate-
cznoœci droga s¹dowa, ¿eby wykazaæ, ¿e operat
szacunkowy zosta³ sporz¹dzony niezgodnie z re-
gu³ami obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie. Niemniej
jednak, proszê pañstwa, na dzisiaj nie ma ani
w systemie prawnym, ani w ¿adnych projektach
legislacyjnych innego ni¿ operat trybu okreœlania
wartoœci nieruchomoœci. Dlatego myœlê, ¿e droga
s¹dowa jest t¹ drog¹ ostateczn¹, mo¿liw¹ wtedy,
gdy wyczerpie siê ju¿ tryb administracyjny, jako
¿e okreœlanie wartoœci w drodze wyceny przez
operat szacunkowy jest czynnoœci¹ administra-
cyjn¹. Myœlê, ¿e to jest dzisiaj jedyne wyjœcie z tej
sytuacji, umo¿liwiaj¹ce w³aœcicielowi dochodze-
nie swoich roszczeñ, gdy uwa¿a je za uzasadnio-
ne. Takie rozwi¹zanie jest w systemie, bo od lat
obowi¹zuje ustawa o gospodarce nieruchomo-
œciami i tak to wygl¹da. Pojedyncze przypadki
problematyczne na pewno siê pojawiaj¹, bo tych
wyw³aszczeñ mamy sporo, zw³aszcza ¿e mamy
bardzo du¿y program budowy dróg i autostrad.
Ale równie¿ przy okazjach innych wyw³aszczeñ,
gdy chodzi o cele publiczne, takie problemy siê
pojawiaj¹. I to, o czym powiedzia³am, jest na dzieñ
dzisiejszy jedynym rozwi¹zaniem, które by³oby
spo³ecznie akceptowalne.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator W³adys³aw Ortyl, pan senator

Grzegorz Wojciechowski, senator Andrzej Sze-
wiñski.

(G³os z sali: Ile razy Szewiñski?)
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja mam pytanie do pani minister. Jakie pod-

mioty zostan¹ powiadomione w momencie wybo-
ru re¿imu prawnego, który w myœl art. 5 w przepi-
sach przejœciowych wed³ug pani minister pozo-
stanie w takiej formie? Bo z tego, co rozumiem,
pani uwa¿a, ¿e jest on w³aœciwie sformu³owany.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Patrycja Woliñska-Bartkiewicz :
Œwietnie.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Proszê, pan senator Grzegorz Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, Pani Minister! Ja
pozwolê sobie rozwin¹æ troszeczkê pytanie pani
senator, która czêœciowo wyczerpa³a to, o co chcia-
³em zapytaæ, ale pozostaje tu jeszcze pewna kwe-
stia odnoœnie do wyceny.

Po pierwsze. Kto p³aci za sporz¹dzanie operatu
szacunkowego? Wiadomo, ¿e ktoœ, kto zamawia
operat i p³aci za niego, oczekuje sporz¹dzenia go
w okreœlony sposób. Je¿eli bieg³y nie sporz¹dzi go
w ten sposób, to mo¿na zrezygnowaæ i udaæ siê do
innego bieg³ego.

Po drugie. Kwestia udowodnienia, ¿e operat
jest Ÿle zrobiony. Kto to udowodni? Kolega tego
bieg³ego. ZnaleŸæ kolegê bieg³ego, drugiego bieg³e-
go, który to bêdzie próbowa³ udowodniæ, jest sto-
sunkowo trudno. Mam pytanie, w jaki sposób ma
to byæ udowadniane.

Nastêpne, trzecie pytanie. Dlaczego zrezygno-
wano z formy ekwiwalentu w postaci innej nieru-
chomoœci, innej podobnej nieruchomoœci. Je¿eli
ktoœ, powiedzmy, siê nie godzi, to mo¿na powie-
dzieæ: dobrze, tracisz piêædziesiêciometrowe mie-
szkanie, masz podobne piêædziesiêciometrowe
mieszkanie. To jest praktycznie to samo, inwestor
mo¿e kupiæ takie mieszkanie i je daæ.

Jeœli mo¿na, to jeszcze jedna kwestia dotycz¹ca
wycen, chodzi o budynki. Ktoœ ma budynek, ten
budynek jest traktowany jako zu¿yty i, powie-
dzmy, czêœæ dzia³ki z tym budynkiem jest zabiera-
na, czêœæ zostaje i on chce wybudowaæ budynek.
Bardzo czêsto nie jest w stanie wybudowaæ za te
pieni¹dze podobnego budynku z uwagi na to, ¿e
zabrano mu 30% czy 40% odszkodowania. Wia-
domo, ¿e wybuduje budynek nowy, a nie piêtna-
stoletni. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
To by³o kilka pytañ. Jeszcze pan senator Sze-

wiñski chcia³ zadaæ pytania.

Senator Andrzej Szewiñski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Szanuj¹c czas pañstwa senatorów, zadam dwa

ekspresowe pytanka.
Pierwsze pytanie. Czy pani minister wie, jakie

œrodki, szacunkowo, musz¹ byæ zapewnione
w bud¿ecie Skarbu Pañstwa oraz w bud¿etach je-
dnostek samorz¹dów terytorialnych na tak zwane
wyw³aszczenia? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy ma pani minister wiedzê
o tym, jak w innych krajach by³y realizowane in-
westycje dotycz¹ce organizacji mistrzostw Euro-
py? Czy te¿ w trybie specustaw, czy nie? Minister-
stwo na pewno prowadzi³o takie badania, analizy.
Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Pani Minister, o odpowiedŸ na
tê porcjê pytañ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:

Pytanie pana senatora Ortyla dotyczy³o art. 5,
o którym dyskutowaliœmy ju¿ na posiedzeniu ko-
misji, ale ja jeszcze raz to wyjaœniê. Jest to prze-
pis, który umo¿liwi podmiotom, które rozpoczê³y
realizacjê przedsiêwziêæ Euro 2012 na podstawie
ustawy dzisiaj jeszcze obowi¹zuj¹cej, mówiacej
o dwóch decyzjach, lokalizacyjnej i wyw³aszcze-
niowej, dzisiaj jest jedna, ale w obowi¹zuj¹cym je-
szcze prawie s¹ dwie… Podmioty maj¹ problemy,
o których s³yszymy, nie mog¹ rozpocz¹æ inwesty-
cji, poniewa¿ nie ma jeszcze pe³nego prawa do
dysponowania jedn¹ dzia³eczk¹ czy kawa³kiem
nieruchomoœci. Art. 5 to jest rozwi¹zanie, które
funkcjonuje w specustawie drogowej od 2003 r.
Oczywiœcie wybór trybu – wówczas te¿ wprowa-
dzaliœmy specjalny tryb w zwi¹zku z budow¹ dróg
krajowych – okreœla inwestor, sk³ada on wniosek
do organu prowadz¹cego postêpowanie, w tym
momencie do wojewody. Oczywiœcie wszyscy za-
interesowani s¹ powiadamiani, w którym trybie
prowadzona jest dana decyzja.

Ten artyku³ jest tak naprawdê meritum, klu-
czem do zmian, które wprowadziliœmy w tej nowe-
lizacji. Umo¿liwia on przejrzyste procedowanie
podczas przygotowania, podczas uzyskiwania de-
cyzji niezbêdnych do rozpoczêcia realizacji inwe-
stycji i jednoczesne zawiadomienie wszystkich
podmiotów dotychczas uczestnicz¹cych w tym
procesie. To s¹ wszyscy w³aœciciele, byli w³aœci-
ciele, wszystkie zainteresowane podmioty i znany
jest organ, który prowadzi postêpowanie, tego or-
ganu nie zmieniamy. Tak ¿e tutaj sprawa jest
oczywista.

Kolejne pytanie dotyczy³o wyceny nieruchomo-
œci i ekwiwalentu. Ja bardzo bym siê nad tym za-
stanawia³a. Czy pan senator – odpowiem pyta-
niem na pytanie – jest w stanie dziœ powiedzieæ,
jakie problemy mielibyœmy z okreœleniem tego,
czy ten ekwiwalent jest rzeczywiœcie ekwiwalen-
tem? Pojawi³yby siê pytania, czy piêædziesiêcio-
metrowe mieszkanie w jednym budynku odpo-
wiada piêædziesiêciometrowemu mieszkaniu
w innym budynku, bo na przyk³ad widok z okna
jest inny, czy jest ono ekwiwalentem.

Proszê pañstwa, ja rozumiem, ¿e tego typu dys-
kusje s¹ potrzebne, bo one s¹ potrzebne, ale jest
to bardzo trudna sprawa. Wydaje mi siê, ¿e dzisiaj
nie ma mo¿liwoœci wprowadzenia ekwiwalentów
za wyw³aszczane nieruchomoœci. Jedyn¹ spo³ecz-

nie akceptowaln¹ drog¹… Ja osobiœcie nie wyob-
ra¿am sobie, jakie mog³yby byæ problemy z usta-
laniem ekwiwalentów. By³by podwójny proces do-
chodzenia tego, o czym mówi³a wczeœniej pani se-
nator, bo ju¿ dzisiaj w³aœciciele nie zgadzaj¹ siê
z operatami szacunkowymi. Ja przypomnê, ¿e
operaty szacunkowe s¹ sporz¹dzane przez osoby,
które wykonuj¹ zawody zaufania publicznego. To
nie jest tak, ¿e – przepraszam – Jan Kowalski spo-
rz¹dza operat i jemu siê wydaje, ¿e ta nierucho-
moœæ jest tyle warta.

Ja mówi³am o drodze s¹dowej, dlatego ¿e droga
s¹dowa, postêpowanie cywilne, cywilnoprawne
dzisiaj w systemie polskiego prawa, ale równie¿
w systemie prawa europejskiego i w systemach
prawa innych pañstw, jest jedyn¹ drog¹ do usta-
lenia wszystkich sk³adników wartoœci nierucho-
moœci i tego, czy jest to ekwiwalent, czy jest to
utracona korzyœæ. Jedyn¹ drog¹ jest droga przez
s¹d powszechny, który móg³by to okreœliæ. Decyz-
ja administracyjna jest oczywiœcie pewn¹ wytycz-
n¹, pewn¹ wytyczn¹ administracji publicznej,
która mówi o tym, ¿e na podstawie ocen spo-
rz¹dzonych przez okreœlone osoby zaufania pub-
licznego ustalana jest taka, a nie inna wartoœæ.
Jednak ka¿demu w³aœcicielowi, ka¿dej osobie po-
zbawionej swojego prawa przys³uguje odwo³anie
do s¹du powszechnego. Jest to, jak mi siê wydaje,
jedyna metoda okreœlenia wartoœci odszkodowa-
nia, która siê nale¿y.

Pojawi³o siê pytanie o œrodki w bud¿ecie na tak
zwane wyw³aszczenia. W ka¿dym przypadku s¹
to œrodki okreœlane przez podmioty, przez orga-
ny, które wydaj¹ takie decyzje. W ka¿dym roku
wojewodowie okreœlaj¹ œrodki, które s¹ potrzeb-
ne na wyw³aszczenia. Ja dzisiaj nie jestem w sta-
nie udzieliæ panu senatorowi odpowiedzi na to
pytanie, ale postaram siê okreœliæ tê iloœæ. Nie
chcê w tym momencie… Mogê powiedzieæ sza-
cunkowo, ¿e w przypadku budowy drogi krajo-
wej, je¿eli przyjmiemy, ¿e wszystkie koszty to jest
100%, to czasami 30% to s¹ koszty zwi¹zane
z wyw³aszczeniami i z zap³atami odszkodowañ za
grunty przejmowane pod drogi. Tak ¿e to jest taki
rz¹d wielkoœci.

Je¿eli chodzi o sposoby procedowania w innych
krajach, to ja powiem tak. Tak, by³y specustawy,
by³y tego typu czy podobne regulacje w innych
krajach. Niektóre kraje, jak Grecja, zrezygnowa³y
nawet przy organizacji olimpiady z niektórych za-
pisów prawa zamówieñ publicznych, za co do dzi-
siaj pokutuj¹ w Komisji Europejskiej i maj¹ kilka
spraw przed europejskim trybuna³em. My tego
nie chcemy powtarzaæ. Ta specustawa przyœpie-
sza pewne procedury, ale ona jest zgodna z pra-
wodawstwem europejskim, z systemem prawa
funkcjonuj¹cym dotychczas w Unii Europejskiej
i z polskim prawem. To tylko u³atwienia, które
mo¿emy wprowadziæ w ramach obowi¹zuj¹cego
prawa, oczywiœcie zgodne z konstytucj¹.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
I teraz pytania. Zapisa³ siê tutaj pan senator

Eryk Smulewicz i Grzegorz Wojciechowski.
Czy jeszcze ktoœ chce do³¹czyæ?
(G³osy z sali: Nie.)
Tadeusz Gruszka, proszê.
(Rozmowy na sali)
Proszê?
(G³os z sali: Ile razy mo¿na zadawaæ pytania?)
No, mo¿na zadawaæ pytania…
(G³os z sali: Bêdzie d³ugie…)
Nie, nie, pan senator zada krótkie pytanie.
Proszê.
(Senator Tadeusz Gruszka: Te¿ mam pytanie.)
I pan senator Tadeusz Gruszka.
Proszê senatora Eryka Smulewicza.

Senator Eryk Smulewicz:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo! Pani Mini-

ster, jedno krótkie pytanie, bo widzê, ¿e jest pew-
na presja. Uchwalaliœmy poprzednio specustawy,
które, jak myœlê, dosyæ dobrze spe³niaj¹ swoj¹ ro-
lê.

Mam pytanie: jaka jest korelacja? Chodzi mi tu
o taki przypadek, ¿e pewne inwestycje zwi¹zane
z Euro mog¹ byæ chocia¿by zwi¹zane z drogami.
W zwi¹zku z tym, kto bêdzie decydowa³, która za-
sada ma byæ stosowana akurat w konkretnym
przypadku? Czy przyjêliœcie tu pañstwo jak¹œ
zdefiniowan¹, stricte logiczn¹ zasadê? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê za zwiêz³oœæ, Panie Senatorze.
Przypominam, ¿e jest ograniczenie do minuty,

Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo, Pani Minister, nie otrzyma³em

odpowiedzi na jedno z pytañ dotycz¹cych tego,
kto p³aci za wycenê.

I chcia³bym jeszcze zapytaæ o tak¹ sprawê. Je-
¿eli ktoœ siê zdecyduje na drogê s¹dow¹, to jakie
s¹ koszty s¹dowe? Pytam, poniewa¿ wiele osób
przychodzi do mnie do biura z ¿alami, ¿e nie mog¹
dochodziæ swoich praw, bo ich po prostu nie staæ,
bo s¹d nie zwalnia z kosztów s¹dowych. I bardzo
czêsto jest to robione na wniosek strony przeciw-
nej, któr¹ bywa na przyk³ad du¿a firma, która
dysponuje, powiem bardzo nie³adnie, tabunem
radców prawnych. Czy ta jedna osoba jest w sta-
nie dojœæ swoich praw?

I jeszcze jedno bardzo krótkie pytanie. Rozu-
miem, ¿e je¿eli inwestor nie chce zap³aciæ tego bo-
nusa, to proponuje ni¿sz¹ cenê, ¿eby jakoœ to
przeci¹gn¹æ i dopiero póŸniej p³aci bez bonusa,
tak? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo. Ju¿ ponad minuta.
Proszê, pan senator Tadeusz Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Minister, chodzi o odpowiedŸ na pytanie

senatora Ortyla. W zasadzie to troszeczkê zaciem-
ni³o obraz, bo mowa by³a o wniosku, który… No,
w nowelizowanej ustawie nie jest wskazane, do
kogo powinno to byæ skierowane. Czy nie by³oby
s³uszne wskazanie w ustawie tego adresata?

Chcia³bym te¿ prosiæ o wyjaœnienie. W ustawie
mówi siê o decyzji i opinii do tej decyzji, któr¹ ma
wystosowaæ prezes Polskiej Agencji ¯eglugi Po-
wietrznej. Co to takiego ten „obszar lotniczych
urz¹dzeñ naziemnych”? To jest w poprawce.
Chcia³bym wiedzieæ, o jaki obszar tu chodzi. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê uprzejmie pani¹ minister o odpowiedŸ.
Czy jeszcze ktoœ decyduje siê na zadawanie py-

tañ? Bo chcia³abym jeszcze zapisaæ. Nie? Rozu-
miem, ¿e to wyczerpuje tê czêœæ naszego spotka-
nia.

Proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:
Równie¿ bêdzie bardzo krótko.
Je¿eli chodzi o podzia³ logiczny, o to, która

ustawa powinna byæ stosowana do którego trybu,
to w przypadku dróg sprawa jest jasna, poniewa¿
specustawa drogowa jest stosowana do dróg pub-
licznych, w tym do dróg krajowych zarz¹dzanych
przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Auto-
strad, a specustawa Euro 2012 dotyczy dróg kra-
jowych zarz¹dzanych przez miasto na prawach
powiatu, w tym w³aœnie tych miast, które organi-
zuj¹ lub bêd¹ organizowa³y rozgrywki mistrzostw.
Miasto na prawach powiatu ma do wyboru dwa
tryby, albo specustawê drogow¹, albo specusta-
wê Euro 2012. Inwestor, czyli miasto, z³o¿y odpo-
wiedni wniosek do organu wydaj¹cego decyzjê
i postanowi, wed³ug którego trybu chce procedo-
waæ dan¹ decyzjê. I to jest jasny i logiczny podzia³.

39. posiedzenie Senatu w dniu 30 lipca 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu fina³owego turnieju

Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej UEFA EURO 2012 225



Dotyczy go w³aœnie ten art. 5, który odnosi siê ró-
wnie¿ do spraw wszczêtych na mocy obowi¹zu-
j¹cej jeszcze ustawy Euro 2012. Jest tutaj te¿
mo¿liwoœæ wyboru organu, który wydaje decyzjê,
tego, do którego sk³adamy wniosek.

Je¿eli chodzi o pytanie, kto p³aci za wycenê –
oczywiœcie w trybie negocjacji tak¹ wycenê spo-
rz¹dzi inwestor w trybie decyzji administracyjnej
ustalaj¹cej wysokoœæ odszkodowania. Sporz¹dza
tê wycenê organ, ale nie ma problemu, nie ma ¿a-
dnych przeszkód, ¿eby tak¹ wycenê sporz¹dzi³ by-
³y w³aœciciel. I wówczas mamy dwie wyceny. To,
która jest wa¿niejsza, ustalamy w trybie negocja-
cyjnym.

Jeszcze koszty s¹dowe. Oczywiœcie, je¿eli sy-
tuacja danego w³aœciciela jest z³a, to s¹d mo¿e
zwalniaæ z kosztów, kiedy przemawiaj¹ za tym
przes³anki ustawowe. S¹d nie zwalnia z nich
wówczas, jeœli w jego ocenie sytuacja wniosko-
dawcy jest na tyle dobra, ¿e mo¿e on op³aciæ kosz-
ty s¹dowe. Oczywiœcie przy ka¿dym rozstrzygniê-
ciu s¹d okreœla, kto ponosi te koszty s¹dowe. Za-
zwyczaj jest mo¿liwoœæ odzyskania tych kosztów,
je¿eli wnioskodawca uzyska to, co chcia³ uzyskaæ
dziêki wyrokowi s¹du. Firma to… Nie wiem, czy
dobrze zrozumia³am pana senatora, poniewa¿
przy wyw³aszczaniu nieruchomoœci nie ma firm.
S¹ organy administracji publicznej. A wiêc to nie
jest firma. To taka moja uwaga.

Teraz pytanie pana senatora Gruszki doty-
cz¹ce wskazania adresata w art. 5. Adresatem
mo¿e byæ organ prowadz¹cy dotychczasowe po-
stêpowanie. Gdybyœmy wymieniali wszystkich –
to mo¿e byæ starosta, to mo¿e byæ wojewoda. To,
który organ wydaje decyzjê, okreœla dotychczas
obowi¹zuj¹ca ustawa Euro 2012 i wszystkie inne
ustawy systemowe plus prawo budowlane. By³o-
by za du¿o wymieniania tych wszystkich organów
w art. 5. On dobrze nam s³u¿y, poniewa¿ takie roz-
wi¹zanie jest zawarte w specustawie drogowej,
i nie zaciemnia on sytuacji. Ka¿dy inwestor wie
z ustaw systemowych, który organ jest w³aœciwy
do wydania takiej decyzji, tak ¿e moim zdaniem…
Akurat tutaj nie zgadzam siê z poprawk¹ – bo to
by³a uwaga zg³oszona przez legislatora – ¿e jest
potrzebne indykatywne wskazanie adresata tego
przepisu.

Teraz wniosek Polskiej Agencji ¯eglugi Powie-
trznej i pytanie o to, co to jest obszar lotniczych
urz¹dzeñ naziemnych. Oczywiœcie lotnicze
urz¹dzenia naziemne przy systemach nawigacyj-
nych to urz¹dzenia, które powoduj¹ interferencjê,
ich obszar oddzia³ywania jest znacznie wiêkszy
ni¿ ten, który bezpoœrednio zajmuj¹. Mówi¹c „ob-
szar” mamy na myœli to pole oddzia³ywania. Jest
to pole okreœlane ka¿dorazowo przez ka¿de usta-
wione urz¹dzenie nawigacyjne, w tym obs³ugi
urz¹dzeñ naziemnych. Tak to wygl¹da. Ja nie jes-

tem specjalist¹, ale powiem, ¿e chodzi tutaj o ra-
diolokacjê w szerokim znaczeniu. Ten obszar zna-
cznie wykracza poza ten, który bezpoœrednio za-
jmuje samo urz¹dzenie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Pani Minister. Dziêkujê za

wyczerpuj¹ce odpowiedzi. (Oklaski)
W takim razie mogê otworzyæ dyskusjê.
Dziêkujê pani uprzejmie. Chcia³abym jeszcze

spytaæ, czy pani te¿ bêdzie kibicowa³a, czy pani
interesuje siê pi³k¹ no¿n¹, skoro tak mocno anga-
¿uje siê pani w te sprawy zawodowo. Ale to ju¿ nie-
jako poza sal¹ obrad.

Pañstwo Senatorowie, otwieram dyskusjê.
Jeden pan senator, profesor Janusz Rachoñ,

z³o¿y³ przemówienie do protoko³u*.
Teraz mamy zapisanych panów senatorów Ed-

munda Wittbrodta, Stanis³awa Koguta, Antonie-
go Piechniczka i W³adys³awa Ortyla, w takiej w³a-
œnie kolejnoœci.

Proszê bardzo.

Senator Edmund Wittbrodt:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Moje wyst¹pienie bêdzie krótkie, bo chcia³bym

po prostu z³o¿yæ na rêce pani marsza³ek dwie po-
prawki w imieniu senatorów Kleiny, Rachonia
i Grzyba.

S¹ to poprawki, które zmierzaj¹ do jeszcze wiê-
kszego usprawnienia procesu dochodzenia do in-
westycji zwi¹zanych z Euro, a przede wszystkim
odpowiadaj¹ na postulaty samorz¹dów.

Chodzi o to, ¿e samorz¹d województwa pomor-
skiego przygotowuje siê do realizacji projektu Trój-
miejska Kolej Metropolitalna ujêtego w rozpo-
rz¹dzeniu Rady Ministrów z 12 paŸdziernika
2007 r. w sprawie wykazu przedsiêwziêæ Euro
2012. Ten projekt ma kluczowe znaczenie dla ko-
munikacji miêdzy portem lotniczym imienia Lecha
Wa³êsy a aglomeracj¹ trójmiejsk¹ oraz regionem
Pomorza. Ze wzglêdu na stopieñ skomplikowania
technicznego, wykonawczego oraz zakres realiza-
cji inwestycji, bo jest to oko³o 16 km nowych toro-
wisk w nowoczesnym standardzie – wartoœæ tego
projektu wynosi oko³o 800 milionów z³ – a tak¿e ze
wzglêdu na krótki czas na realizacjê, niezbêdne bê-
dzie powo³anie przez samorz¹d województwa po-
morskiego sprawnej organizacyjnie wydzielonej je-
dnostki realizuj¹cej ten projekt. W dotychczaso-
wych rozwi¹zaniach ustawy o Euro 2012 dopusz-
czono mo¿liwoœæ tworzenia spó³ek realizuj¹cych
przedsiêwziêcia Euro jedynie w przypadku woje-
wództwa œl¹skiego. Wydaje siê wiêc, i¿ zasadne
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jest wyposa¿enie równie¿ województwa pomor-
skiego w mo¿liwoœæ zastosowania wydajniejszego
narzêdzia organizacyjnego ni¿ obecnie dopuszczo-
ne prawem. Tu nale¿y podkreœliæ, i¿ kolej metropo-
litalna jest jedynym w Polsce zadaniem w zakresie
regionalnej infrastruktury kolejowej wdra¿anym
przez samorz¹d województwa i mo¿e staæ siê mo-
delowym rozwi¹zaniem dla innych samorz¹dów.

Czyli te poprawki, tak jak powiedzia³em na po-
cz¹tku, maj¹ usprawniæ ten proces, a przede
wszystkim uwzglêdniæ postulaty samorz¹dów do-
tycz¹ce sprawniejszego realizowania inwestycji
zwi¹zanych z Euro. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze, dziêkujê up-
rzejmie. To by³y poprawki.

I zapraszam pana senatora Stanis³awa Koguta
– do dziesiêciu minut proszê.

Senator Stanis³aw Kogut:

Tak krótko.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja nie bêdê siê zajmowa³ w dyskusji sprawami

prawnymi, ino poci¹gnê w¹tek poruszony przez
pana senatora Antoniego Piechniczka. Bo powin-
niœmy siê przyjrzeæ autentycznie… Wszyscy
z ogromnym entuzjazmem przyjêliœmy wiado-
moœæ, ¿e w Polsce i na Ukrainie bêdzie organizo-
wane Euro 2012. Ogromnie siê cieszê, ¿e jest pani
minister Woliñska, która odpowiada za œrodki
unijne. Wydaje mi siê, Pani Minister, ¿e naprawdê
powinniœmy nad tym usi¹œæ. Cieszê siê, ¿e zosta³
powo³any pod kierownictwem pana ministra Bo-
niego zespó³ do spraw transportu w szerokim ro-
zumieniu. Powinno siê wzi¹æ mapê i, jak powie-
dzia³ pan Antoni Piechniczek, nie lekcewa¿yæ te-
go, ino wszystkie te rzeczy nanieœæ na mapê. Bo ja
obserwujê, co siê dzieje na kolei, i s¹ ju¿ prawie
osiemdziesi¹t dwa projekty, a wed³ug mnie reali-
zowany jest jeden projekt.

Sk³ada³em kiedyœ kontrowersyjn¹ propozycjê,
¿e powinno siê zamkn¹æ liniê Gdañsk–Warszawa.
Skoro siê jedzie do Gdañska szeœæ godzin, to prze-
cie¿ mo¿na jechaæ tak¿e szeœæ i pó³ godziny przez
Toruñ i Bydgoszcz. Trzeba autentycznie rozpisaæ
przetargi i konsekwentnie to realizowaæ. Tak jak
mówi³ pan Piechniczek… Pani Minister, trzeba
bardzo szybko zmodernizowaæ liniê kolejow¹
E30. Ta linia ³¹czy Kijów z Wroc³awiem i nie pomi-
ja Katowic. Nie mo¿e byæ tak, ¿e z lotnisk nie ma
odjazdu. Lotnisko Pyrzowice–Katowice te¿ musi
mieæ odjazd. Ma³o tego, niech pani powie panu
ministrowi Grabarczykowi, ¿e w odczuciu senato-

ra Koguta ju¿ powinien byæ przygotowywany pro-
jekt lotniska po³o¿onego miêdzy Warszaw¹ a £o-
dzi¹. A nie tak, jak siê mówi, ¿e z lotnisk to bêdzie
tylko Okêcie i towarowe, cargo. Trzeba popatrzeæ
na to koncepcyjnie. Nawet gdy mówimy o lotnis-
kach Katowice, Kraków, to musi byæ lotnisko za-
stêpcze w Rzeszowie, tak, musi byæ lotnisko za-
stêpcze w Rzeszowie.

Drodzy Pañstwo, nastêpna sprawa. Ja uwa-
¿am, ¿e jeœli chodzi o temat infrastruktury, to tu
mo¿e byæ koncert ¿yczeñ. Czêstochowa te¿ powin-
na mieæ szybkie po³¹czenia, ale ze wzglêdu na to,
¿e jest stolic¹ kultu Maryi Królowej Polski. Ale pa-
trzymy teraz na to pod k¹tem Euro 2012. Drodzy
Pañstwo, mówimy o Poznaniu. Poznañ ma wy-
œmienite po³¹czenia. Ktoœ tu powo³ywa³ siê na pa-
na Michela Platiniego. Pan Michel Platini, jak
wszed³ na Dworzec G³ówny w Poznaniu, to siê za
g³owê chwyci³. Jaki skandal, jaki smród, nawet
toalety nie by³y na w³aœciwym poziomie. To samo
dotyczy Dworca Centralnego. Przestañmy ju¿ mó-
wiæ, ino zacznijmy bardzo mocno pracowaæ. Pan
Michel Platini wypowiada³ siê na temat zaawan-
sowania prac w zakresie stadionów, ale nic nie
mówi³ na temat dojazdów. My to musimy wszyst-
ko naprawdê przewidzieæ, bo przecie¿ tysi¹ce, ty-
si¹ce sportowców, a tak¿e kibiców przyjad¹ do
Polski i to jest jedyna szansa… Ja te¿ ogromnie siê
cieszê i cieszy³em siê, ¿e to wszystko idzie do przo-
du, ¿e te mistrzostwa s¹ w Polsce. Pewnie, ¿e za-
smuci³em siê, jak us³ysza³em, ¿e nic nie zrobiono,
a ogromne premie dostali ludzie z niektórych spó-
³ek. To by³o naprawdê wed³ug mnie ogromne nie-
porozumienie.

¯eby nie przeci¹gaæ, bo dyskutantów jest je-
szcze dwóch, apelujê do pani minister, ¿eby
naprawdê w sk³ad tego zespo³u wchodzili
przedstawiciele wszystkich ministerstw, któ-
re tym siê zajmuj¹. Bo, Drodzy Pañstwo, jest
tak – nie chcia³bym byæ z³oœliwy – ¿e tworzymy
specustawê dotycz¹c¹ kolejnictwa, dotycz¹c¹
dróg, ale ile razy na przyk³ad ze specustawy
kolejowej czy drogowej skorzysta³ którykol-
wiek wojewoda? ¯aden nie skorzysta³ ani ra-
zu, bo siê boj¹ odpowiedzialnoœci. Drodzy Pañ-
stwo, nie ukrywajmy tego, ¿e siê tu bawimy.
Mówimy, ¿e nie mo¿na tego, nie mo¿na tamte-
go. Obserwujmy, jak siê buduje autostrady.
Jedna pani na koñcu autostrady ma dom i my
ju¿ mówimy, ¿e nie wybudujemy autostrady.
Skoro mówimy o tym, jak jest na Zachodzie, to
tam s¹ ustawy o po¿ytku publicznym, o wy¿-
szej u¿ytecznoœci i wyw³aszcza siê, p³aci siê
potê¿ne odszkodowania, ale siê robi. A u nas
chce siê wstrzymaæ roboty, ale ¿eby Euro by³o,
¿eby by³y szybkie drogi dojazdowe. No, w koñ-
cu pewne decyzje trzeba podejmowaæ i siê ich
nie baæ. A panowie wojewodowie maj¹ mo¿li-
woœci, ale z tych mo¿liwoœci nie korzystaj¹.
Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, pan senator Antoni Piechniczek.

Senator Antoni Piechniczek:
Pani Marsza³ek! Pani Minister! Szanowni Pañ-

stwo Senatorowie!
Muszê rozpocz¹æ od sprostowania. Otó¿ nikt

w Polskim Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, a tym bardziej ja,
nie jest za tym, aby Ukrainie siê nie uda³o. Wrêcz
przeciwnie, podnosimy w ca³ej rozci¹g³oœci to, i¿
to dziêki Ukrainie jesteœmy organizatorami mi-
strzostw Europy, g³ównie dziêki niej, bo to by³y
ich œrodki, ich pomys³, aby to razem z Polsk¹ zor-
ganizowaæ i oni do³o¿yli najwiêcej starañ dyplo-
matycznych, zakulisowych, aby tak siê sta³o.
St¹d chcielibyœmy, aby im siê uda³o w czterech
miastach to zorganizowaæ. Ale czy siê uda, to jest
pytanie. Ukraina dosta³a czas do koñca roku ka-
lendarzowego, do listopada tego roku i byæ mo¿e
UEFA podejmie inn¹ decyzjê. Ale chcia³bym pod-
kreœliæ to, ¿e odzywaj¹ siê na Zachodzie g³osy, aby
to przenieœæ do niektórych miast niemieckich
i ma siê tu na myœli g³ównie landy wschodnionie-
mieckie, czyli dawne NRD. Dotyczy to Berlina
i Drezna.

Dlatego trzeba byæ bardzo uczulonym na pew-
ne sprawy, dlatego trzeba du¿ej dyplomacji, dla-
tego nasz rz¹d czy przedstawiciele rz¹du powinni
kontaktowaæ siê jak najczêœciej z gremiami
wspó³odpowiedzialnymi – mam tu na myœli na
przyk³ad Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej – aby pewne
decyzje wyprzedziæ. Bo mo¿e byæ tak, ¿e z Ukrainy
przeniesie siê to do Niemiec, i trzeba daæ temu od-
powiedni odpór. Mo¿na przenieœæ czêœæ meczy
ukraiñskich – w sumie tych meczy jest trzydzieœci
jeden i szesnaœcie ma byæ w Polsce, a piêtnaœcie
na Ukrainie – na nasz teren. Ale teraz jest pytanie,
czy gdy dostaniemy jeszcze dodatkowo jakieœ me-
cze, to bêd¹ one rozgrywane w tych czterech mia-
stach ju¿ wyznaczonych, czy te¿ pójdziemy w ta-
kim kierunku, aby te mecze odby³y siê w Krako-
wie i Chorzowie. Oczywiœcie, ¿e te aglomeracje,
które zosta³y pominiête czy, ¿e tak powiem, wyko-
legowane, bardzo by chcia³y i bardzo by im na tym
zale¿a³o. Bo co tu du¿o mówiæ, to jest i zaszczyt,
i presti¿, i wielkie pieni¹dze, wielkie inwestycje,
o których tu koledzy senatorowie wczeœniej mówi-
li. To s¹ niebagatelne pieni¹dze, które albo sp³y-
waj¹ na dany teren, albo nie. St¹d nie jest bez zna-
czenia to, gdzie te pieni¹dze pójd¹. Te pieni¹dze
mog¹ dzieliæ, ale mog¹ i ³¹czyæ nasze œrodowiska,
mog¹ ³¹czyæ ca³y kraj i ca³y naród.

Ja chcia³bym podkreœliæ to, o czym powiedzia³
Platini w trakcie pobytu w Polsce. Otó¿ powie-
dzia³, ¿e strona rz¹dowa organizuje infrastruktu-
rê, buduje stadiony, buduje czy modernizuje lot-
niska, buduje drogi, hotele, odpowiada za to, ale

same igrzyska, same mistrzostwa organizuje
UEFA, czyli Europejska Unia Pi³karska, razem
z Polskim Zwi¹zkiem Pi³ki No¿nej i z Ukraiñskim
Zwi¹zkiem Pi³ki No¿nej. Dlatego ten podmiot, któ-
ry tak Ÿle siê wielu ludziom kojarzy, a nazywa siê
Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej, trzeba do tej gry
wci¹gn¹æ, i to trzeba wci¹gn¹æ go jak najszybciej.
A jak wiemy, dwóch ostatnich ministrów wprowa-
dza³o do niego kuratora. Aktualny minister te¿
traktuje ten zwi¹zek troszeczkê po macoszemu.
A ten zwi¹zek jednak jest w grze i w tej grze bêdzie
jednym z istotnych elementów. I proszê mi wie-
rzyæ, ¿e nie pracuj¹ tam sami ludzie sprzedajni
czy sami ludzie umoczeni w korupcji, tylko pracu-
j¹ tam ludzie, którzy organizuj¹ te mistrzostwa
dla Polski i dla dalszego rozwoju pi³ki no¿nej.

Jest to o tyle istotne, ¿e nawet strona ukraiñ-
ska upomina siê o stronê polsk¹, jeœli chodzi
o Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej. W czasie naszej
ostatniej wizyty na Ukrainie przemawiali wszys-
cy, ³¹cznie z prezesem ukraiñskiej federacji
pi³karskiej, oprócz naszego prezesa, który tam
by³, siedzia³ w ostatnim rzêdzie. Upomnia³ siê
o niego prezes ukraiñskiej federacji, który powie-
dzia³: panie Lato, pan jest rozpoznawany na ca-
³ym œwiecie i pana miejsce jest w pierwszym rzê-
dzie. To jest odpowiedŸ, jak inni ludzie widz¹ pew-
ne sprawy, a jak widzimy je my.

¯eby nie byæ go³os³ownym, pos³u¿ê siê jeszcze
jednym przyk³adem. Kolega Kogut wymieni³ spra-
wê premii. Nie chcê do tego wracaæ, bo jest to
sprawa bolesna. Ale chcia³bym przybli¿yæ jeden
temat. Mianowicie pada³y okreœlenia, i¿ Polski
Zwi¹zek Pi³ki No¿nej nale¿y zreformowaæ, nale¿y
tam wprowadziæ nowych ludzi, m³odych, prê¿-
nych, dynamicznych mened¿erów. Otó¿ jeœliby to
mieli byæ tacy mened¿erowie, mened¿erowie, któ-
rzy dzieliliby kasê miêdzy siebie, to piêknie by ta
nasza pi³ka wygl¹da³a. To jest kolejna sprawa,
która wydaje mi siê godna podkreœlenia.

I na koniec jeszcze jedna sprawa. My wszêdzie
szukamy oszczêdnoœci. Ja chcia³bym powiedzieæ,
¿e mistrzostwa Europy w Austrii organizowa³o
czternastu ludzi ze strony rz¹dowej. W Szwajcarii
organizowa³o je dwunastu ludzi ze strony rz¹do-
wej. A my na trzy lata przed mistrzostwami zatru-
dniamy szeœædziesiêciu ludzi z piêtnastoma sa-
mochodami s³u¿bowymi. I to jest odpowiedŸ, jeœli
chodzi o wiele spraw, które wymagaj¹ pewnych
korekt, niezale¿nie od zmiany przepisów, nieza-
le¿nie od wielu innych rzeczy, które wymagaj¹ na-
szej kontroli, naszej troski, naszego ustosunko-
wania siê do nich.

I naprawdê na koniec chcia³bym powiedzieæ
o jeszcze jednej sprawie. Chcê zaapelowaæ do ko-
legów senatorów, aby w komisjach, w których
pracujemy, czasem nad tym tematem siê pochy-
liæ, aby ka¿dy z nas zastanowi³ siê, co komisja,
w której pracujê, mo¿e zrobiæ na rzecz Euro 2012,
niezale¿nie od specustawy, któr¹ wszyscy popie-
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ramy i za któr¹ jesteœmy. Co mo¿emy zrobiæ op-
rócz wprowadzenia tych ustaw? Bo rzecz dotyczy
i wychowania kibiców, i s³u¿by zdrowia, i bezpie-
czeñstwa, i walki z rasizmem, i zabezpieczenia
kulturowego itd., itd. Mo¿na by to mno¿yæ, poda-
waæ ca³¹ litaniê spraw, nad którymi musimy siê
pochyliæ. Bo pamiêtajmy, ¿e w 2012 r. niektórzy
z nas jeszcze bêd¹ senatorami, a niektórzy nie.
Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator W³adys³aw Ortyl, zapraszam.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Oczywiœcie nowelizacja jest potrzebna, ale – jak

ju¿ w moim wyst¹pieniu jako sprawozdawca
mniejszoœci powiedzia³em – du¿e w¹tpliwoœci bu-
dzi jakoœæ jej przygotowania. Myœlê, ¿e ta ocena
jakoœci przygotowania zosta³a ju¿ przeze mnie
wyartyku³owana w moim poprzednim wyst¹pie-
niu. Chcê wiêc podzieliæ siê w tym momencie
z pañstwem opini¹ na temat przebiegu procesu
legislacyjnego i stosowania zasad techniki legis-
lacyjnej. Mieliœmy do czynienia ju¿ z kilkoma
ustawami, które pokazywa³y pewn¹ niestaran-
noœæ, jak i takie, no, dosyæ si³owe podejœcie
w ostatecznym g³osowaniu do rozstrzygania o po-
prawkach, które by³y zg³aszane.

Na przyk³adzie tej ustawy, a w³aœciwie jej nowe-
lizacji, mo¿na powiedzieæ, ¿e historia jest dosyæ
prosta: Biuro Legislacyjne zg³asza szereg uwag,
s¹ to uwagi techniczne, legislacyjne, prostuj¹ce
drobne b³êdy, czasami jest koniecznoœæ wprowa-
dzenia jakiegoœ poprawnego sformu³owania,
a ministerstwo te uwagi odrzuca, nie chce siê
przyznaæ do tych drobnych b³êdów. Myœlê, ¿e
oczywiœcie trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e b³êdy, po-
tkniêcia ka¿demu mog¹ siê zdarzyæ. Nie nale¿y
z tego w trakcie takiego procesu robiæ wielkiego
problemu. Ale gdy dochodzi do sytuacji, ¿e te pro-
ste poprawki s¹ kwestionowane, to zaczyna byæ to
oczywiœcie problem.

Chcê powiedzieæ, ¿e Biuro Legislacyjne
Kancelarii Senatu jest w bardzo trudnej sytuacji,
to znaczy, mo¿e nie trudnej, ale takiej dosyæ k³o-
potliwej. Najpierw jest RCL, póŸniej jest Biuro Le-
gislacyjne Kancelarii Sejmu, wypowiada siê o tym
wielu pos³ów, tak ¿e mo¿na powiedzieæ, ¿e w³aœci-
wie nie powinno byæ ju¿ tam b³êdów, potkniêæ.
A wiemy, ¿e jednak s¹. Dlatego te opinie, które s¹
formu³owane przez Biuro Legislacyjne Kancelarii
Senatu, naprawdê s¹ wywa¿one, s¹ po prostu

przemyœlane i nie maj¹ na pewno na celu, aby te
ustawy wywracaæ. Oczywiœcie nie wyg³aszam tutaj
jakichœ peanów na temat nieomylnoœci naszego
Biura Legislacyjnego, bo oczywiœcie wszyscy wie-
my, ¿e tak nie jest. Ale trzeba je doceniæ.

By³ ju¿ taki senator, bardzo aktywny, który
kwestionowa³ dokonania naszego Biura Legisla-
cyjnego. Dzisiaj jest mniej aktywny, ale oczywi-
œcie nie przez te opinie o naszym biurze, tylko z in-
nych powodów. Tak by³o. Faktycznie takie zacho-
wanie senatora i taka opinia o naszym Biurze Le-
gislacyjnym budzi³y wiele w¹tpliwoœci.

Senat, pamiêtamy o tym, ma staæ na stra¿y po-
prawnej legislacji, a nie na stra¿y dobrej opinii
rz¹du. Bo tak to niektórzy senatorowie postrzega-
j¹, ¿e jak rz¹d mówi, ¿e nie akceptuje, to ju¿ bez ¿a-
dnej analizy po prostu przystêpujemy do g³osowa-
nia. Oczywiœcie mo¿na i tak, ale to s¹ bardzo si³owe
rozwi¹zania. Pamiêtajmy o tym, ¿e przepisy zosta-
n¹ przez nas uchwalone, my po prostu przestaje-
my nad nimi pracowaæ, a „ofiary w ludziach” s¹.
Przyk³ady tych si³owych wyw³aszczeñ, niew³aœci-
wego trybu odszkodowawczego ci¹gle mamy na
uwadze. Ofiary w sprzêcie mog¹ byæ, ale pamiêtaj-
my o tym, ¿e w ludziach nie. I my nad tym musimy
czuwaæ, musimy do tych b³êdów nie dopuszczaæ.

Te interpretacje, które pani minister tutaj wypo-
wiada, na przyk³ad w odniesieniu do art. 5, który
budzi tyle w¹tpliwoœci i który nie jest sformu³owa-
ny tak samo jak przepisy przejœciowe w ustawie
o drogach, to s¹ pani interpretacje, Pani Minister,
i to jest pani przekonanie, ¿e to jest œwietny arty-
ku³. Œwietny dlatego, ¿e on tak miesza, ¿e nic z nie-
go nie wiadomo. No, nikt nic nie bêdzie wiedzia³,
nikt nie bêdzie siê móg³ do nikogo odwo³aæ, a inwe-
stycja po prostu bêdzie. Jeœli to jest celem, to nie
pozostaje nic innego, jak tylko podpisaæ siê pod
tym, ¿e jest œwietny, ale z zastrze¿eniem, ¿e jest
bardzo niebezpieczny, bo tak jak powiedzia³em,
mo¿e powodowaæ ofiary w ludziach.

Mo¿na przeg³osowaæ ka¿dy paragraf, ka¿d¹ po-
prawkê odrzuciæ. Tylko trzeba pamiêtaæ, co z tego
wynika, i mieæ to ci¹gle na uwadze. I ku przestro-
dze tê opiniê tutaj wyra¿am, bo ju¿ nieraz tak siê
zdarza³o, a w przypadku tej ustawy bardzo siê to
nawarstwi³o. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo serdecznie zapraszam pana senatora

Tadeusza Gruszkê.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Zbigniew Romaszewski)

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Chcia³bym opowiedzieæ o sytuacji, która mia³a

miejsce na posiedzeniu nie tylko Komisji Samo-
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rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
ale i Komisji Gospodarki Narodowej, bo tam za-
stosowano to samo si³owe rozwi¹zanie. Wydaje
siê, ¿e rz¹d, Sejm i Senat obowi¹zuj¹ te same za-
sady techniki prawodawczej. I je¿eli wskazuje siê,
¿e w jakichœ elementach te zasady s¹ pominiête,
to nale¿a³oby z pokor¹ przyj¹æ to do wiadomoœci
i pochyliæ siê nad tymi wadliwymi zapisami, a nie
– tak jak to uczyniono na posiedzeniach komisji
samorz¹du i komisji gospodarki – na si³ê to odrzu-
caæ. To taka moja ogólna uwaga w sprawie tego,
w jaki sposób odbywa³y siê g³osowania nad po-
prawkami proponowanymi przez legislatora. To
by³y oczywiste poprawki i kilku senatorów
wstrzyma³o siê od g³osowania, bo chyba potrzebo-
wali troszeczkê wiêcej czasu na przemyœlenie tej
kwestii. Byæ mo¿e w trakcie g³osowania przyjm¹
oni zasugerowane przez legislatora rozwi¹zania,
które s¹ przeze mnie podtrzymane i zostan¹ zg³o-
szone jako poprawki.

Ponadto chcia³bym tutaj zwróciæ uwagê na ob-
szar, który pani minister piêknie nam okreœli³a,
mówi¹c, ¿e jest to wp³yw, jakieœ bli¿ej nieokreœlo-
ne dzia³anie itd.… Wprowadzi³a pani w ten sposób
interpretacjê obszaru lotniczych urz¹dzeñ na-
ziemnych, którego nie ma w ¿adnej ustawie, na-
wet w ustawie o prawie lotniczym, ta definicja po
prostu nie istnieje. Jedyny znany mi obszar, Pani
Minister, a wiem to z w³asnej kariery zawodowej,
to obszar górniczy, który jest œciœle okreœlony
w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze. Obszar
górniczy to œciœle okreœlona przestrzeñ, wyzna-
czona p³aszczyznami, gdzie mo¿na prowadziæ
dzia³alnoœæ. Tak ¿e wprowadzanie takiego nowego
pojêcia, nieznajduj¹cego odzwierciedlania w ¿a-
dnych ustawach burzy porz¹dek prawny. Dlatego
te¿ ta moja poprawka bêdzie zmierza³a do tego,
aby usun¹æ niedookreœlone pojêcia. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Szewiñski, proszê bardzo.

Senator Andrzej Szewiñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku!
Ja w kilku zdaniach chcia³bym odnieœæ siê do

s³ów mojego szanownego, jak¿e b³yskotliwego
przedmówcy, pana senatora Koguta.

Panie Senatorze, pan jest wielkim sceptykiem,
narzeka pan, ¿e nie budujemy kolei, a jeœli chodzi
o drogi, to ¿e s¹ budowane nie te odcinki, które
powinny byæ. Otó¿ w mojej ocenie my, Polacy, ja-
ko naród, mobilizujemy siê w pewnych szczegól-
nych momentach. I taki moment jest w³aœnie te-
raz, kiedy UEFA przystawia nam nó¿ do gard³a,

w pozytywnym tego s³owa znaczeniu, bo my siê
dziêki temu mobilizujemy. I teraz jest taki w³aœnie
moment, ¿e pomimo kryzysu, wiele tych inwesty-
cji – i kolejowych, i drogowych, nie wspomnê ju¿
o innych – jest realizowanych w trybie ekspreso-
wym. Uchylê tu r¹bka tajemnicy, Szanowni Pañ-
stwo Senatorowie, tak naprawdê te drogi i ta kolej
nie s¹ za bardzo nam potrzebne do organizacji
Euro 2012. Ja powo³ujê siê tutaj na opinie fa-
chowców, którzy nie chc¹ siê oficjalnie na ten te-
mat wypowiadaæ.

Przedstawiê pañstwu priorytety. Priorytetem,
po pierwsze, s¹ stadiony. Stadion otwarcia i za-
mkniêcia musz¹ byæ ultra nowoczesne. Po drugie,
musz¹ byæ doskona³e lotniska i, po trzecie, musi
byæ dobra komunikacja miêdzy lotniskami a sta-
dionami. Poza tym dla przedstawicieli UEFA mu-
sz¹ byæ piêciogwiazdkowe hotele. Musz¹ byæ te¿
zabezpieczone prawa w³asnoœci intelektualnej po
to, ¿eby mogli zarobiæ ponad 800 milionów euro
podczas tego turnieju, ale my oczywiœcie te¿ ma-
my zapewnione zyski, choæ mo¿e niewymierne.
Miliardy kibiców ogl¹daj¹ mistrzostwa Europy i to
jest naprawdê szansa na promocjê Polski na are-
nie miêdzynarodowej, to jest szansa na to, ¿eby
w³aœnie podczas tego kryzysu Polska osi¹gnê³a
standardy XXI w. Dziêkujê serdecznie. (Oklaski)

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

na.
(G³os z sali: Mikrofon, mikrofon.)
O, przepraszam.
Wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿yli se-

nator Gruszka i senator Wittbrodt.
Je¿eli nikt ju¿ nie ma ochoty sk³adaæ wnios-

ków, to zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Nauki, Edu-
kacji i Sportu, Komisjê Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej oraz Komisjê Go-
spodarki Narodowej o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie
wspólnego sprawozdania.

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

Dziêkujê bardzo.
I przechodzimy do rozpatrywania punktu

trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostra-
dach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogo-
wym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 622,
asprawozdaniakomisjiwdrukachnr622A i622B.

Proszê pana senatora Owczarka o przedstawie-
nie sprawozdania. Proszê bardzo.
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Senator Andrzej Owczarek:

Panie Marsza³ku! Pani Minister! Szanowni
Pañstwo Senatorowie!

Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie z po-
siedzenia Komisji Gospodarki Narodowej, które
odby³o siê w dniu 23 lipca bie¿¹cego roku,
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostra-
dach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Dro-
gowym oraz o zmianie ustawy o Narodowym
Banku Polskim. Ustawa ta by³a przed³o¿eniem
poselskim i zosta³a uchwalona przez Sejm
w dniu 16 lipca bie¿¹cego roku.

G³ówna zmiana w dotychczas obowi¹zuj¹cej
ustawie obejmuje zwiêkszenie katalogu mo¿li-
wych Ÿróde³ zasilania Krajowego Funduszu Dro-
gowego poprzez po¿yczki z bud¿etu pañstwa oraz
usprawnienie, skrócenie i potanienie procesu po-
zyskiwania œrodków z obligacji. Mo¿liwa bêdzie
emisja obligacji poprzez przetargi organizowane
przez NBP lub Bank Gospodarstwa Krajowego.
W ustawie zaznaczono koniecznoœæ koordynowa-
nia terminów sprzeda¿y i charakterystyki obliga-
cji przez ministra finansów. Uporz¹dkuje to rynek
obligacji, ograniczy negatywne skutki wynikaj¹ce
z efektu konkurencji miêdzy Ministerstwem Fi-
nansów a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Wprowadzenie przez ustawê listu emisyjnego
wprowadzi przejrzystoœæ w zakresie warunków
emisji i trybu publikacji.

Ustawa znosi obowi¹zek powo³ywania banku
reprezentanta emisji obligacji, o ile obligacje maj¹
gwarancje Skarbu Pañstwa, co w znacznym stop-
niu obni¿y koszt emisji o kilka, a nawet kilkadzie-
si¹t milionów z³. Gwarancja Skarbu Pañstwa do-
datkowo zmniejsza koszt pozyskania œrodków na
budowê autostrad o oko³o 100 milionów z³ rocz-
nie. Rozwi¹zanie to bêdzie mia³o pozytywne skut-
ki finansowe i gospodarcze, i jest w³aœciwie uko-
ronowaniem procesu stwarzania dobrych warun-
ków do budowy autostrad.

Zaczêliœmy od spraw prawnych, koñczymy na
sprawach finansowych. Komisja proponuje przy-
jêcie tej ustawy bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Kleina, kolejne sprawozdanie.
Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-

cznych przedstawiam sprawozdanie w sprawie
uchwalonej przez Sejm w dniu 16 lipca 2009 r.
ustawy o zmianie ustawy o autostradach p³at-
nych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz
ustawy o Narodowym Banku Polskim. Marsza³ek
Senatu dnia 21 lipca skierowa³ ustawê do naszej

komisji, komisja rozpatrzy³a tê ustawê 23 lipca
i wnosi o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Uzasadnienie dla projektu ustawy przedstawi³
przed chwil¹ pan senator Owczarek, ja nie bêdê
ju¿ tego powtarza³. Proszê Wysok¹ Izbê, aby zaak-
ceptowa³a tak¿e nasz wniosek.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pytania.
Pan senator Gruszka, pan senator Andrzejew-

ski. Ktoœ jeszcze? Nie ma wiêcej chêtnych.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pytanie skierowane jest do przedstawiciela ko-

misji gospodarki, senatora Owczarka. W trakcie
obrad komisji pojawi³y siê w¹tpliwoœci co do tego,
czy istnieje wymóg opiniowana przez prezesa
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
fragmentu tej ustawy jako pomocy pañstwa oraz
jej notyfikowania EBC. W czasie posiedzenia uzy-
skaliœmy zapewnienie, ¿e na dzisiejszym posie-
dzeniu plenarnym otrzymamy jednoznaczn¹ od-
powiedŸ w tej sprawie. Czy taka odpowiedŸ wp³y-
nê³a i jak ona brzmi? Dziêkujê.

Senator Andrzej Owczarek:
Myœlê, ¿e jednoznacznej odpowiedzi udzieli

w tej sprawie pani minister.
Chcia³bym podkreœliæ, ¿e w¹tpliwoœci co do tej

potrzeby chyba wystêpuj¹ dotychczas. Poza tym
w trakcie dyskusji, jak pan senator dobrze pamiê-
ta, mówiliœmy o tym, ¿e dobrze jest wprowadziæ
pewne rzeczy do ustawy, z których potem nieko-
niecznie trzeba korzystaæ, ale w razie czego nie
trzeba wystêpowaæ do Unii Europejskiej. Chodzi
o po¿yczki pañstwa. Z tego punktu nie bêdziemy
korzystaæ. Jest to po prostu zapewnienie wielu
Ÿróde³ finansowania na wszelki wypadek, gdyby
mia³o siê staæ coœ, co zak³óci³oby proces finanso-
wania inwestycji drogowych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Ten sam temat – kwestia pomocy publicznej

i gwarancji Skarbu Pañstwa, które zosta³y uzna-
ne, przynajmniej w przypadku stoczni, za pomoc
publiczn¹. Tu mamy do czynienia z gwarancjami,
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które te¿ s¹ pomoc¹ publiczn¹. Czy i w jakim za-
kresie mamy tu z tym do czynienia? Proszê o je-
dnoznaczne przes¹dzenie, gdy¿ w przysz³oœci mo-
¿emy ewentualnie uzyskaæ te¿ tak¹ odpowiedŸ, ¿e
jesteœmy wspó³odpowiedzialni za niedope³nienie
formu³.

Przypomnê, ¿e w zasadzie w regulaminie doty-
cz¹cym legislacji powinien istnieæ przepis, ¿e nie
dokonujemy rozstrzygniêæ bez przes¹dzenia tej
kwestii. Rozumiem, ¿e pani minister dopiero od-
powie na to pytanie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Widzê, ¿e wiêcej pytañ nie ma. Dziêkujê bardzo.
Projekt zosta³ wniesiony przez pos³ów.
Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os

w tej sprawie?
Proszê bardzo pani¹ minister. Jak ju¿ wiemy,

s¹ do pani minister pytania.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Sza-

nowne Panie i Szanowni Panowie Senatorowie!
Odnoœnie do pytania, które zosta³o zadane. Oczy-
wiœcie w toku prac legislacyjnych w Sejmie poja-
wi³y siê w¹tpliwoœci zwi¹zane z tym, czy akurat
w stosunku do tych regulacji bêd¹ mia³y zastoso-
wanie rygory pomocy publicznej. Ale jest opinia
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z 7 lipca, z której wynika, ¿e w tym zakresie nie ma
potrzeby notyfikacji pomocy publicznej, poniewa¿
nie ma zastosowania ustawa o pomocy publicz-
nej.

Jeœli chodzi o po¿yczki z bud¿etu pañstwa dla
Krajowego Funduszu Drogowego, to ka¿dorazowo
taki fakt bêdzie musia³ byæ odnotowany w usta-
wie bud¿etowej. Czyli je¿eli Krajowy Fundusz
Drogowy bêdzie zasilany nie tylko dotacjami
z czêœci 39, ale równie¿ po¿yczkami z bud¿etu
pañstwa, to bêdzie musia³o to byæ zapisane
w ustawie bud¿etowej. Nie ma tutaj zjawiska po-
mocy publicznej. Tak samo nie ma zjawiska po-
mocy publicznej w przypadku udzielania gwaran-
cji Skarbu Pañstwa dla obligacji emitowanych na
rzecz Krajowego Funduszu Drogowego przez
Bank Gospodarstwa Krajowego czy przez Narodo-
wy Bank Polski, jak to jest zaproponowane
w ustawie.

Nastêpna w¹tpliwoœæ zosta³a skutecznie roz-
wiana dziêki opinii Urzêdu Komitetu Integracji
Europejskiej. Nie zachodzi sprzecznoœæ z pra-
wem, z ustawodawstwem wspólnotowym.

Je¿eli chodzi o kwestiê notyfikacji tej regulacji
Europejskiemu Bankowi Centralnemu, bo to by³o
podniesione przez przedstawicieli Ministerstwa
Finansów i Narodowego Banku Polskiego, to z te-
go, co wiem, minister finansów osobiœcie kontak-
towa³ siê z prezesem Europejskiego Banku Cen-
tralnego, panem Trichetem i omawiali tê kwestiê.
Zgodnie z opini¹ Narodowego Banku Polskiego
akurat w tym zakresie, do którego odnosi siê pro-
ponowana nowelizacja, nie ma takiej potrzeby.
A przepisy, które reguluj¹, w jakim zakresie Euro-
pejski Bank Centralny powinien byæ informowa-
ny o zmianach ustawodawstwa dotycz¹cych ban-
ków centralnych pañstw cz³onkowskich, s¹ sfor-
mu³owane bardzo ogólnie. Dzisiaj przedstawiciele
Ministerstwa Finansów zapewniaj¹, ¿e w ci¹gu
dwóch tygodni Europejski Bank Centralny wyda
opiniê, która bêdzie jednoznacznie mówi³a o tym,
¿e nie wnosi uwag do proponowanej nowelizacji.
Oczywiœcie nie mamy tego jeszcze w formie pi-
semnej, ale takie zapewnienie otrzyma³ sam mini-
ster Rostowski. Oczywiœcie mamy na uwadze to,
¿e ta regulacja jest bardzo potrzebna dla zape-
wnienia Ÿróde³ zasilenia Krajowego Funduszu
Drogowego, jakim s¹ obligacje emitowane na
rzecz tego funduszu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka. Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, czy nie by³oby jednak zasadne

usuniêcie punktu, który mo¿e w przysz³oœci nam
popsuæ to, co ustawa ma wnieœæ. To znaczy, za-
miast przyspieszenia otrzymamy spowolnienie.
Czy nie by³oby s³uszne usuniêcie w³aœnie tego za-
pisu?

I nastêpne zwi¹zane z tym pytanie. Kiedy spo-
dziewamy siê, ¿e ewentualne po¿yczki z bud¿etu
bêd¹ potrzebne? Czy to jest tylko zabezpieczenie,
które, obawiam siê, mo¿e spowolniæ proces reali-
zacji budowy dróg?

W tytule rozdzia³u 6a s¹ s³owa „porêczanych
i gwarantowanych”, a dwie linijki ni¿ej mamy „po-
rêczane lub gwarantowane”. Czy dla spójnoœci nie
by³oby dobrze przyj¹æ tego samego nazewnictwa?

Skoro jestem przy g³osie, a w minutê zd¹¿ê, ko-
lejne pytanie. W tym samym rozdziale w art. 39p
ust. 2 mamy „minister w³aœciwy do spraw bud¿e-
tu”, a w innym miejscu, w skutek nowelizacji
z maja, mamy „minister w³aœciwy do spraw finan-
sów publicznych”, o ile siê nie mylê. Sk¹d wynika
ta rozbie¿noœæ nazewnictwa odpowiedniego mini-
stra? Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:
Od razu odpowiadam panu senatorowi odnoœ-

nie do po¿yczek z bud¿etu pañstwa. W nowelizo-
wanej ustawie bud¿etowej na rok 2009 nie mamy
zapisów o po¿yczkach z bud¿etu pañstwa. Tak sa-
mo w ramach prac, które trwaj¹ dzisiaj nad przy-
gotowaniem ustawy bud¿etowej na rok 2010, nie
przewidujemy w tym momencie takiego zapisu.
Ale uzupe³niliœmy katalog Ÿróde³ zasilania Krajo-
wego Funduszu Drogowego poprzez dodanie mo¿-
liwoœci udzielania po¿yczek z bud¿etu pañstwa na
wszelki wypadek. Dzisiaj ani w roku przysz³ym
z tego nie skorzystamy. Obecnie mogê tak zadek-
larowaæ, poniewa¿ taki zapis nie znalaz³ siê
w skierowanych do ministra finansów materia-
³ach do bud¿etu pañstwa na 2010 r. Ale jako jed-
no ze Ÿróde³ zasilania Ÿród³o to jest mo¿liwe. Usta-
wa o finansach publicznych, nawet ta, któr¹ pañ-
stwo przed chwilk¹ omawialiœcie, mówi o mo¿li-
woœci udzielania po¿yczek z bud¿etu pañstwa ró-
wnie¿ takim funduszom jak Krajowy Fundusz
Drogowy. Nie jest to fundusz celowy, jest to ra-
chunek przep³ywowy w Banku Gospodarstwa
Krajowego. I jest to jedno ze Ÿróde³ zasilania tego
funduszu.

Je¿eli wykreœlimy ten punkt dzisiaj, to oczywi-
œcie, jak ju¿ pan senator powiedzia³, byæ mo¿e bê-
dzie koniecznoœæ takiej nowelizacji w roku przy-
sz³ym albo pod koniec tego roku. Na przyk³ad je-
¿eli oka¿e siê, ¿e monta¿ finansowy, który planu-
jemy na 2010 r., bêdzie staæ pod znakiem zapyta-
nia lub bêdzie trudnoœæ w domkniêciu tego mon-
ta¿u i bêdziemy musieli siê posiliæ na przyk³ad ta-
kim instrumentem. Tak ¿e, wed³ug mnie, jest ce-
lowe zostawienie tego punktu, aczkolwiek dzisiaj,
30 lipca 2009 r., nie planujemy skorzystaæ z tego
instrumentu. Ale nie wykluczam, ¿e w przysz³ych
miesi¹cach bêdzie taka koniecznoœæ.

Je¿eli chodzi o s³owa pojawiaj¹ce siê w tytule
rozdzia³u 6a „Zasady i tryb emisji obligacji porê-
czanych i gwarantowanych”, to oczywiœcie albo
jest coœ porêczane, albo gwarantowane, ale wyni-
ka to z poprawki legislacyjnej, która zosta³a wnie-
siona przez legislatora w Sejmie i zosta³a wówczas
przyjêta. Pos³owie przychylili siê do takiej po-
prawki. W art. 39p rzeczywiœcie s¹ „porêczane lub
gwarantowane”. Wed³ug nas jest to brzmienie
prawid³owe. Biuro Legislacyjne stwierdzi³o, ¿e tak
mo¿e byæ, tytu³ mo¿e tak brzmieæ i nie ma tutaj ¿a-
dnej przeszkody.

Je¿eli chodzi o ministra w³aœciwego do spraw
bud¿etu i do spraw finansów publicznych, to rów-

nie¿ na ten temat toczy³a siê dyskusja. Ja powiem
w ten sposób: przepisy dotycz¹ce udzielanej gwa-
rancji lub porêczeñ Skarbu Pañstwa mówi¹ o mi-
nistrze w³aœciwym do spraw bud¿etu. A wszystkie
inne kwestie, dotycz¹ce chocia¿by Banku Gospo-
darstwa Krajowego czy Narodowego Banku Pol-
skiego, mówi¹ o ministrze w³aœciwym do spraw fi-
nansów publicznych. Jest to nomenklatura sto-
sowana w dotychczasowych ustawach. I taka
kwestia, ona jest prawid³owa, by³a podnoszona
przez Ministerstwo Finansów w pracach parla-
mentarnych, gdzie równie¿ zg³oszono uwagê, ¿e-
by to ujednoliciæ. Minister do spraw bud¿etu jest
tym samym ministrem, co minister do spraw fi-
nansów publicznych. A przepisy zwi¹zane z szero-
ko pojêt¹ sfer¹ bud¿etow¹ rozró¿niaj¹ to, i dlatego
to zostawiliœmy, ¿eby nie by³o sprzecznoœci
z ustaw¹ o gwarancjach i porêczeniach ani z usta-
w¹ o finansach publicznych, w której jest mowa
o emisji obligacji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Adamczak.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, chcia³abym zapytaæ o finanso-

wanie budowy drogi ekspresowej S5. Jak bêdzie
wygl¹da³o finansowanie tej inwestycji po wprowa-
dzeniu tej ustawy? I chcia³abym równie¿ zapytaæ
o realnoœæ jej realizacji do roku 2012, w szczegól-
noœci interesuje mnie odcinek Poznañ–Wroc³aw.
Dziêkujê bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Patrycja Woliñska-Bartkiewicz: Mogê
ju¿ odpowiedzieæ, tak?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:
Finansowanie drogi S5. Program budowy dróg

krajowych i autostrad na lata 2008–2012 zapewni³
finansowanie budowie drogi S5 na odcinku od No-
wych Marc do Poznania. Nie by³o jednak zapewnio-
nego finansowania dla odcinka Poznañ–Wroc³aw.
Widz¹c potrzebê przyspieszenia prac na tym od-
cinku, miêdzy innymi ze wzglêdu na Euro 2012 –
a jest jeszcze wa¿niejsza przyczyna, mianowicie
stan sieci dróg i rozk³ad natê¿eñ ruchu w sieci dro-
gowej ca³ej Polski – Ministerstwo Infrastruktury
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i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
przyspieszy³y prace przygotowawcze i realizacyjne,
czego przyk³adem jest w³¹czenie odcinka miêdzy
Poznaniem i Wroc³awiem, odcinka Paczkowo–Ko-
rzeñsko, jako finansowanego ze œrodków unij-
nych. To przyspieszenie bêdzie widoczne i ten odci-
nek bêdzie zrealizowany do Euro 2012, tak samo
jak odcinek od Nowych Marców do Poznania. Real-
ne jest te¿, ¿e zostanie realizowany odcinek od Ko-
rzeñska do Wroc³awia, ale po roku 2012, a wiêc ten
odcinek Poznañ–Wroc³aw nie bêdzie ukoñczony
w ca³oœci do roku 2012, ale myœlê, ¿e w tym przy-
padku lata 2013–2014 s¹ realnym terminem. W tej
chwili nie powiem pañstwu konkretnie, ale ta dro-
ga jest jedn¹ z wa¿niejszych z punktu widzenia sie-
ciowoœci dróg w Polsce, tak ¿e jej realizacja zosta³a
przyspieszona, a jeszcze dwa lata temu nie mia³a
zapewnionego finansowania. Wszystkie inwesty-
cje, pocz¹wszy od nowelizacji ustawy o autostra-
dach p³atnych i Krajowym Funduszu Drogowym,
która wesz³a w ¿ycie w czerwcu tego roku, bêd¹ fi-
nansowane przez Krajowy Fundusz Drogowy z ró¿-
nych Ÿróde³ zasilania tego funduszu. Niemniej je-
dnak w ustawie jest mo¿liwoœæ finansowania tych
inwestycji bezpoœrednio z bud¿etu pañstwa, z czê-
œci 39, której dysponentem jest minister w³aœciwy
do spraw transportu.

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

Senator Jan Wyrowiñski:
To by³a dosyæ d³uga droga tej nowelizacji, ucze-

stniczyliœmy w niej na ró¿nych etapach. Pani Mi-
nister, mam pytanie, poniewa¿ ta nowa in¿ynieria
finansowania budowy dróg w Polsce, której istota
sprowadza siê do tego, ¿e powstaje specjalny du¿y
fundusz inwestycyjny, Krajowy Fundusz Drogo-
wy, budzi wiele pytañ i emocji, w tym równie¿ ró¿-
nego rodzaju dziennikarskich wiadomoœci, nie
zawsze prawdziwych, nie zawsze rzetelnych. Jed-
nym ze Ÿróde³ finansowania s¹ obligacje.

Jak pani szacuje, jakiej wielkoœci transze obli-
gacji chcemy umieœciæ na rynku w tym roku? I jak
pañstwo szacujecie, ile œrodków z obligacji rz¹d
chcia³by poprzez Krajowy Fundusz Drogowy za
pomoc¹ tego mechanizmu pozyskaæ do koñca re-
alizacji programu, czyli do roku 2012?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:
Odpowiadaj¹c na to pytanie pana senatora,

powiem, ¿e znana jest kwota emisji obligacji na

rok 2009. To 7 miliardów 850 milionów z³, z cze-
go 600 milionów z³ zosta³o uruchomione w po-
przednich dniach tego tygodnia. To w³aœnie ta-
ka emisja.

I ta nowelizowana ustawa znacznie uproœci
proces pozyskiwania obligacji dla Krajowego Fun-
duszu Drogowego.To potani ten proces, poniewa¿
ujednolici tryb emitowania obligacji i uplasuje go
³¹cznie z innymi obligacjami emitowanymi przez
ministra finansów, ministra w³aœciwego do spraw
finansów publicznych.

Jeœli zaœ chodzi o odpowiedŸ, jaka kwota do
2012 r. bêdzie potrzebna w Krajowym Funduszu
Drogowym z obligacji, to mogê odpowiedzieæ w ten
sposób: znamy roczne limity, jakie ustaliliœmy po-
miêdzy ministrami: infrastruktury, finansów
publicznych i rozwoju regionalnego. Bo znaczna
czêœæ œrodków zasilaj¹cych Krajowy Fundusz
Drogowy to bêd¹ refundacje z Unii Europejskiej,
g³ównie z Programu Operacyjnego „Infrastruktu-
ra i Œrodowisko”, ale równie¿ z programu „Rozwój
Polski wschodniej”. Ustaliliœmy limity roczne i pa-
trz¹c, jakie bêd¹ prognozy co do zwrotu z Komisji
Europejskiej i jakie bêd¹ mo¿liwoœci zasilania
z bud¿etu pañstwa, bêdziemy uzupe³niali œrodki
w Krajowym Funduszu Drogowym o obligacje. Je-
dnym z bardzo wa¿nych Ÿróde³ s¹ kredyty z miê-
dzynarodowych instytucji finansowych. Staramy
siê, aby ten najdro¿szy instrument, czyli obliga-
cje, bo nie ukrywajmy, wszyscy pañstwo wiedz¹,
¿e obligacje s¹ najdro¿szym Ÿród³em finansowa-
nia Krajowego Funduszu Drogowego, by³y w jak
najmniejszej puli.

Ten mechanizm, jaki zosta³ skonstruowany
w ustawie rzeczywiœcie kontrowersyjnej, jest na
tyle elastyczny, abyœmy mogli w czasach trud-
nych, bo dzisiaj mamy czasy trudne, elastycznie
dobieraæ Ÿród³a finansowania odpowiednio do
mo¿liwoœci rynku, z którego mo¿emy czerpaæ pie-
ni¹dze, jakich dzisiaj bud¿et pañstwa nie mo¿e
wy³o¿yæ w takiej wysokoœci, aby nieprzerwanie re-
alizowaæ ten ogromny program inwestycyjny.
A jeszcze nigdy nie by³o w Polsce inwestycji reali-
zowanych na tak¹ skalê. Dlatego te¿ te kwoty bê-
d¹ ustalane corocznie i jest intencj¹ rz¹du, aby ta
kwota, o której mowa, by³a jak najmniejsza.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szewiñski, proszê bardzo.

Senator Andrzej Szewiñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, w interesie wszystkich u¿ytko-

wników dróg jest, aby sprawnie przeje¿d¿aæ
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z pó³nocy na po³udnie czy ze wschodu na zachód
i z powrotem.

Moje pytanie jest nastêpuj¹ce: czy w bud¿ecie
Skarbu Pañstwa s¹ zabezpieczone œrodki, na przy-
k³ad, na jakieœ subwencje odnoœnie do dróg krajo-
wych, które nie nale¿¹ do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, ale le¿¹ w obrêbie
miast na prawach powiatów, ¿eby takie œrodki w³a-
œnie w formie subwencji przekazaæ tym miastom,
aby w efekcie mo¿na by³o przez te miasta sprawnie
przeje¿d¿aæ? No niestety, bud¿ety miast s¹ takie,
¿e nie staæ ich na budowê wêz³ów komunikacyj-
nych za 300 milionów. Dziêkujê serdecznie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:

Oczywiœcie, miasta na prawach powiatów
mog¹ korzystaæ z wielu Ÿróde³ finansowania
tych inwestycji. Wspomnê odnoœnie do œrodków
unijnych w ramach Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Œrodowisko”, ¿e trwaj¹ obec-
nie dwa konkursy maj¹ce wy³oniæ te miasta,
które bêd¹ realizowa³y swoje inwestycje przy
u¿yciu tych w³aœnie œrodków. Na remonty i mo-
dernizacje dróg krajowych w miastach na pra-
wach powiatu rokrocznie w bud¿ecie s¹ zapisy-
wane kwoty w ramach subwencji ogólnej. S¹
one dzielone przez Komisjê Wspóln¹ Rz¹du i Sa-
morz¹du Terytorialnego. Ustalane s¹ kryteria,
sp³ywaj¹ wnioski, te pieni¹dze s¹ dzielone.
I miasta z tego korzystaj¹.

Innym Ÿród³em, z którego mo¿na korzystaæ
w przypadku innych dróg, s³u¿¹cym po³¹czeniu
sieci dróg krajowych, autostrad, dróg ekspreso-
wych z mniejszymi miejscowoœciami, jest Narodo-
wy Plan Budowy Dróg Lokalnych, tak zwane
schetynówki. Pieni¹dze na te drogi s¹ zagwaran-
towane w bud¿ecie pañstwa.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:

Pani Minister, mam pytanie zwi¹zane z art. 39
pktem 6. Czy prawo z obligacji powstaje w chwili
wpisania ich do ewidencji, czy w chwili otrzyma-
nia obligacji przez uprawnionego? Wydaje mi siê,
¿e to jest chyba nie do koñca jasno stwierdzone.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:
Znaczy, je¿eli chodzi o art. 39p pkt 6, to prawa

z obligacji powstaj¹ z chwil¹ dokonania zapisu
w ewidencji, przys³uguj¹ osobie w niej wskazanej
jako posiadacz tych obligacji. Nie rozumiem…
Jak myœlê, jest to powtórzenie przepisów doty-
cz¹cych emisji obligacji z ustawy o finansach
publicznych i z przepisów wykonawczych. Nie
wiem, jaka mog³aby byæ tutaj rozbie¿noœæ. Ja nie
widzê ¿adnej.

(Senator Leon Kieres: Ustawa o obligacjach
z 1995 r.)

O, w³aœnie, panowie senatorowie mi pomogli.
Dziêkujê.

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

tury Patrycja Woliñska-Bartkiewicz: Dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
(Senator Sekretarz Andrzej Szewiñski: Jeszcze

pan prezes Narodowego Banku Polskiego.)
Tak? Proszê bardzo.

Cz³onek Zarz¹du
Narodowego Banku Polskiego
Zdzis³aw Sokal:
Panie Marsza³ku, bardzo dziêkujê za mo¿li-

woœæ zabrania g³osu.
Chcia³bym doprecyzowaæ kwestie dotycz¹ce

koniecznoœci konsultacji ustawy o Narodowym
Banku Polskim z Europejskim Bankiem Central-
nym.

Otó¿ w trakcie posiedzeñ komisji sejmowej Na-
rodowy Bank Polski zwraca³ uwagê na to, ¿e usta-
wa o Narodowym Banku Polskim powinna byæ
konsultowana z Europejskim Bankiem Central-
nym. Generalnie Narodowy Bank Polski pozyty-
wnie oceni³ zmianê art. 48 pktu 3 dotycz¹cego
mo¿liwoœci prowadzenia operacji w zakresie prze-
targów przy obligacjach strukturalnych na rzecz
BGK. Ale uwa¿aliœmy i uwa¿amy w dalszym
ci¹gu, ¿e powinno to byæ konsultowane. Zg³osiliœ-
my równie¿ dwie poprawki. Mianowicie propono-
waliœmy, ¿eby poszerzyæ kr¹g podmiotów, które
mog³yby prowadziæ ów przetarg, ¿eby nie by³o ta-
kiej sytuacji, ¿e Narodowy Bak Polski by³by tylko
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i wy³¹cznie monopolist¹, czyli mia³by jako jedyny
prawo do tych czynnoœci.

Chcê powiedzieæ, ¿e w trakcie posiedzeñ komi-
sji jedna poprawka zosta³a zaakceptowana. Ona
spowodowa³a, ¿e zosta³ zmieniony art. 39 pkt 3
w ustawie o autostradach oraz o Krajowym Fun-
duszu Drogowym. W tej chwili istnieje mo¿liwoœæ
organizowania przetargów przez inne podmioty,
nie tylko przez Narodowy Bank Polski. Wystêpo-
waliœmy te¿ o to, ¿eby dokonaæ poprawki zmie-
niaj¹cej art. 45c ustawy o obrocie i instrumen-
tach finansowych. Niestety, ten artyku³ nie zo-
s t a ³ z m i e n i o n y . Z d a n i e m l e g i s l a t o r ó w
z Kancelarii Sejmu, poniewa¿ ustawa by³a za-
skar¿ona do Trybuna³u Konstytucyjnego, nie
mo¿na by³o uczyniæ ¿adnych zmian. Efekt jest
taki, wed³ug informacji, które otrzymaliœmy od
ministra finansów, ¿e Ministerstwo Finansów
wyst¹pi³o do Europejskiego Banku Centralnego
i procedura opiniowania jest w trakcie. Wydaje
siê, ¿e ta zmiana spowoduje, ¿e jest szansa, ¿e nie
powinno byæ wiêkszych uwag ze strony Europej-
skiego Banku Centralnego. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Senator Górecki, proszê bardzo. A potem sena-

tor Gruszka.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Z³o¿y³em deklaracjê, ¿e bêdê mówi³ krótko.

A ¿eby to by³o krótko i sprawnie, odczytam tekst,
chocia¿ nie lubiê czytaæ swoich przemówieñ.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Nie?)
Nie.
Chcê powiedzieæ, ¿e w pe³ni popieram wszelkie

dzia³ania dotycz¹ce zwiêkszenia Ÿróde³ finanso-
wania budowy dróg. Ale z przykroœci¹ muszê
stwierdziæ, ¿e omawiana w tej chwili ustawa po
raz kolejny nie dotyczy mojego regionu, czyli War-
mii i Mazur, bo nie mamy ani dróg ekspresowych,
ani autostrad. Jedyna droga typowo mazurska to
szesnastka, to jest tak naprawdê jedyna inwesty-
cja. Jakieœ drobne rzeczy siê dziej¹, przy okazji
Euro 2012 ma byæ realizowane po³¹czenie Pas-
³êk–Olsztyn–Olsztynek–Nidzica, nie mamy pie-
niêdzy na po³¹czenie obwodnicy Olsztynka, Ol-
sztyna. Ja pisa³em w tej sprawie do ministerstwa
proœby i apele. Apelujê do rz¹du, aby powa¿nie
podszed³ do tego problemu.

Jak wszyscy wiemy, has³o „Mazury – cud natu-
ry” pozna ca³y œwiat. Nasze Wielkie Jeziora Ma-
zurskie przesz³y do fina³u konkursu „7 cudów na-

tury”. Ale region ten potrzebuje równie¿ cudu
w obszarze infrastruktury drogowej. O tym, jak
wielki jest to problem, œwiadcz¹ statystyki z ostat-
niego weekendu, które pokazuj¹, ¿e w czasie
czterdziestu oœmiu godzin na naszych drogach
zginê³o a¿ osiem osób. Wczoraj zginê³y dwie osoby
na trasie Olsztyn–Szczytno. Gdybyœcie przejecha-
li t¹ drog¹, tobyœcie zobaczyli, jaka ona jest tragi-
czna. S¹ wakacje, przyje¿d¿aj¹ turyœci zarówno
z kraju, jak i z zagranicy, przyje¿d¿aj¹ wszyscy
nad Wielkie Jeziora Mazurskie. Bezpieczeñstwo
drogowe powinno byæ naprawdê jednym z priory-
tetów. Nie tylko Euro 2012 powinno byæ g³ównym
argumentem za budowaniem dróg, ale tak¿e bez-
pieczeñstwo w innych regionach. Nie mog¹ gminy
ratowaæ stanu dróg poprzez wycinanie drzew,
a wiele takich inwestycji zaczê³o ju¿ powstawaæ.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

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

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Pani Mini-

ster!
Króciutko. O tym, ¿e najproœciej jest finanso-

waæ budowê dróg tak jak dotychczas, to jest z bu-
d¿etu pañstwa i ze œrodków unijnych, oraz ¿e zo-
bowi¹zania zaci¹gane przez Skarb Pañstwa s¹
najtañsz¹ z mo¿liwych metod mówi³em ju¿ pod-
czas dyskusji nad nieformaln¹ prób¹ wprowadze-
nia poprawek podczas trzydziestego czwartego
posiedzenia Senatu, w³aœnie tych poprawek, któ-
re dzisiaj mamy w nowelizacji ustawy.

Jaki sens ma wyprowadzanie pieniêdzy z bu-
d¿etu do Krajowego Funduszu Drogowego przez
bank i poprzez po¿yczki? Przecie¿ taki obieg pie-
ni¹dza nie jest pozbawiony kosztów, a mo¿e wp³y-
n¹æ na opóŸnienia w budowie dróg. A o to chyba
nikomu nie chodzi. Nadal nie znajdujê uzasadnie-
nia dla manewru polegaj¹cego na niepowiêksza-
niu deficytu kosztem przekazania zadania budo-
wy dróg do Krajowego Funduszu Drogowego, bo
globalnie nie unikniemy zwiêkszenia zad³u¿enia
finansów publicznych, a dodatkowo powiêksza-
my je o nieuzasadnione koszty obs³ugi. Procedo-
wana ustawa niesie zagro¿enie, ¿e mimo oczeki-
wanego przyspieszenia w budowie dróg mo¿e na-
st¹piæ wyd³u¿enie poprzez uruchomienie nie do
koñca sprawdzonego nowego systemu finanso-
wania dróg. Myœlê tu o obawach zwi¹zanych z ko-
niecznoœci¹ notyfikowania nowej ustawy z Euro-
pejskim Bankiem Centralnym.

Z uwagi na to, co wynik³o z wypowiedzi pani mi-
nister i w trakcie dyskusji, chcia³bym jeszcze
wnieœæ poprawkê, która ujednolica tytu³ i treœæ
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uchwa³y. Wprowadzamy „lub gwarantowanych”
jednolicie we wszystkich miejscach ustawy.

I na koniec uwaga bêd¹ca reakcj¹ na fakty, któ-
re przytoczy³em. Otó¿ trudno bêdzie poprzeæ pro-
cedowan¹ ustawê w g³osowaniu. Dziêkujê bar-
dzo.

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

na.
Wiêcej wniosków legislacyjnych nie ma, wiêc

zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Gospodarki
Narodowej oraz Komisjê Bud¿etu i Finansów Pub-
licznych o ustosunkowanie siê do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie wspólnego spra-
wozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
budowlane oraz ustawy o gospodarce nierucho-
moœciami.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 619,
a sprawozdanie komisji w druku nr 619A.

Proszê pana senatora Iwana o przedstawienie
sprawozdania Komisji Gospodarki Narodowej.

Senator Stanis³aw Iwan:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Gospo-

darki Narodowej o uchwalonej przez Sejm w dniu
16 lipca bie¿¹cego roku ustawie o zmianie ustawy
– Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami.

Po rozpatrzeniu tej ustawy na swoim posiedze-
niu w dniu 23 lipca bie¿¹cego roku komisja wnosi
do Wysokiego Senatu o przyjêcie tej¿e ustawy
wraz z poprawkami przedstawionymi w druku
nr 619A.

Zmiana ustawy – Prawo budowlane oraz usta-
wy o gospodarce nieruchomoœciami jest wy-
pe³nieniem zobowi¹zañ wynikaj¹cych z dyrekty-
wy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy z grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków.

Chcê przypomnieæ, ¿e certyfikaty dotycz¹ce
charakterystyki energetycznej budynku w zasa-
dzie powinny ju¿ funkcjonowaæ, ale z jednej stro-
ny dotychczasowe prawo by³o na tyle, jak powie-

dzia³bym, nieprecyzyjne, a z drugiej strony ta
ustawa nie przewiduje ¿adnych sankcji za niewy-
konywanie tych¿e certyfikatów, ¿e w³aœciwie do
dnia dzisiejszego nie mam ¿adnych informacji od-
noœnie do tego, czy w ogóle funkcjonuj¹ jakieœ
certyfikaty. One dotycz¹ zbadania, jaka jest cha-
rakterystyka energetyczna budynku, i generalnie
maj¹ na celu racjonalizacjê u¿ytkowania energii
w ró¿nych formach.

Ja przypomnê, ¿e obowi¹zuje nas miêdzy inny-
mi pakiet 3 x 20% i w wyniku jednego z tych 20%
kraje Unii Europejskiej zobowi¹za³y siê do oszczê-
dzania energii w ró¿nych formach, do zmniejsze-
nia zu¿ycia energii o 20% do roku 2020.

Jednym z obszarów, gdzie tej energii stosunko-
wo du¿o siê traci, jest budownictwo. Wraz z postê-
pem technologii w zakresie wykonywania budyn-
ków – dotyczy to szczególnie budynków mieszkal-
nych – normatywy zwi¹zane z promieniowaniem
energetycznym, z utrat¹ energii przez te obiekty
s¹ coraz bardziej wyœrubowane, ¿e u¿yjê takiego
s³owa, i d¹¿ymy do tego, czym jest budynek pasy-
wny. W nomenklaturze technicznej budynek pa-
sywny to jest taki budynek, który w zasadzie nie
wymaga dostarczania mu ciep³a z zewn¹trz, fun-
kcjonuj¹cy w ten sposób, ¿e wykorzystuje swoje
w³aœciwoœci izolacyjne.

Zgodnie z t¹ nowelizacj¹ dla ka¿dego nowo od-
dawanego do u¿ytkowania budynku oraz dla lo-
kalu mieszkalnego, czêœci takiego budynku,
a tak¿e w przypadku gdy nastêpuje przeniesienie
w³asnoœci budynku, lokalu mieszkalnego lub ja-
kiejœ odrêbnej czêœci stanowi¹cej samodzieln¹
ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹, zbycie, a tak¿e wy-
najêcie takiego budynku, jego czêœci itd., potrzeb-
ne jest pos³ugiwanie siê œwiadectwem charakte-
rystyki energetycznej zawieraj¹cym okreœlenie
wielkoœci energii w kilowatogodzinach na metr
kwadratowy na rok, niezbêdnej do zapewnienia
w³aœciwych standardów cieplnych, a tak¿e wska-
zanie mo¿liwych do realizacji robót budowlanych,
które by mia³y te wspó³czynniki podnieœæ.

Zosta³y tutaj szczegó³owo przedstawione na
przyk³ad takie przypadki, gdy jest jeden du¿y blok
zasilany, je¿eli chodzi o energiê ciepln¹, z jednego
kot³a czy z jednej instalacji albo te¿ z zewn¹trz,
z jakiejœ sieci ciep³owniczej, i to, jak siê wówczas
postêpuje.

Podano w tej nowelizacji, kto ma obowi¹zek
uzyskiwania certyfikatu i kto jest jego w³aœcicie-
lem, tego œwiadectwa charakterystyki energety-
cznej budynku, i w jakim czasie to œwiadectwo
powinno zostaæ sporz¹dzone. Zosta³o równie¿
powiedziane, na podstawie jakich danych te-
chnicznych, a mianowicie budowlanej doku-
mentacji technicznej czy inwentaryzacji spo-
rz¹dzonej w tym obiekcie… W przypadku gdy zo-
sta³a wykonana taka charakterystyka dla jed-
nego obiektu, bêd¹cego obiektem, jak powie-
dzia³bym, zunifikowanym, na przyk³ad dla loka-
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lu, jakich jest wiêcej w danym budynku, mo¿na
siê oprzeæ na œwiadectwie wykonanym dla tego
jednego lokalu i mo¿na to przenieœæ na ten bu-
dynek.

Poza tym zosta³o precyzyjnie okreœlone, kto
mo¿e sporz¹dzaæ takie œwiadectwa, mianowicie
powinien to byæ ktoœ, kto ma studia wy¿sze na po-
ziomie magisterskim – i to jest ogólnie sformu³o-
wane – albo studia in¿ynierskie na kierunkach
zwi¹zanych z energetyk¹, z budownictwem, ta-
kich jak architektura, budownictwo, in¿ynieria
œrodowiska, energetyka, i pokrewnych, albo po-
siada uprawnienia budowlane w specjalnoœci ar-
chitektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub
instalacyjnej. Mo¿liwe jest równie¿ odbycie szko-
lenia i z³o¿enie z wynikiem pozytywnym odpowie-
dniego egzaminu pañstwowego przed ministrem
w³aœciwym do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej. Je¿eli chodzi
o tych specjalistów, którzy zdawali taki egzamin,
to oni bêd¹ siê znajdowali w rejestrze ministerial-
nym.

Nastêpnie zosta³y podane przyczyny, dla któ-
rych taki rzeczoznawca mia³by utraciæ swoje up-
rawnienia, tryb pozbawienia tych uprawnieñ, od-
wo³ania, odzyskania tych uprawnieñ oraz obo-
wi¹zki sporz¹dzaj¹cego takie œwiadectwo, a wiêc
przechowywanie przez dziesiêæ lat, wykonywanie
czynnoœci z nale¿yt¹ starannoœci¹, wreszcie
ubezpieczenie rzeczoznawcy od odpowiedzialno-
œci cywilnej.

Jest taki obowi¹zek w przypadku wszystkich
kot³ów grzewczych o nominalnej wydajnoœci ciep-
lnej powy¿ej 20 kW, ¿e co najmniej raz na piêtna-
œcie lat taki kocio³ powinien zostaæ poddany prze-
gl¹dowi przez w³aœciciela. To mo¿e dotyczyæ w³a-
œcicieli wiêkszoœci domków jednorodzinnych. Ta-
ka jednorazowa kontrola ma obj¹æ ocenê efekty-
wnoœci energetycznej, sprawdzenie doboru wiel-
koœci kot³a, bo byæ mo¿e w miêdzyczasie nast¹pi³o
docieplenie budynku i a¿ taka moc nie jest po-
trzebna.

Zosta³o równie¿ powiedziane, miêdzy innymi
w tych poprawkach, kto ma wykonywaæ takie
kontrole raz na piêtnaœcie lat, gdzie te protoko³y
kontroli maj¹ siê znaleŸæ, mianowicie w ksi¹¿ce
obiektu budowlanego.

I tak mniej wiêcej wygl¹da ustawa, któr¹ pañ-
stwu w imieniu komisji referujê. Dziêkujê bardzo,
Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania?
(Senator Zbigniew Meres: Ja mam jedno.)
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:

Ja mam takie jedno krótkie pytanie, które doty-
czy tego, co pan senator powiedzia³ odnoœnie do
osób, które wydaj¹ te œwiadectwa. Bêdzie prowa-
dzony rejestr…

Czy obecnie jest znana, choæby w przybli¿eniu,
liczba osób posiadaj¹cych takie uprawnienia i czy
jest przewidziany nadzór nad ich fachowoœci¹,
czyli weryfikacja tych uprawnieñ? Je¿eli tak, to
w jaki sposób bêdzie on prowadzony? Czy na przy-
k³ad przez sprawdzenie w drodze kolejnego egza-
minu po tych dziesiêciu latach… Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:
Nie jest mi wiadomo, a¿eby te kwalifikacje mia-

³y byæ okresowo sprawdzane.
Je¿eli chodzi o liczbê rzeczoznawcówdzisiaj, tonie

by³o to przedmiotem dyskusji na posiedzeniu komi-
sji.Myœlê, ¿epewniepanministermóg³byudzieliæ ja-
kiejœ informacji. Wiem, ¿e obecnie jesteœmy w okre-
sie wstêpnym, i podejrzewam, ¿e zgodnie z tymi wy-
maganiami jest tutaj okreœlona liczba ludzi posiada-
j¹cych odpowiednie uprawnienia. Ale jest kwestia
wpisu do tego w³aœnie rejestru ministerialnego.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja bym chcia³a zapytaæ pana senatora sprawo-

zdawcê, czy by³a dyskusja na temat tego, jaki jest
koszt wykonania takiej ekspertyzy na przyk³ad do-
mku jednorodzinnego czy jakiegoœ innego obiektu.
I drugie. Czy tak naprawdê zastanawiano siê nad
sensownoœci¹ tej ustawy, wdro¿enia tej dyrekty-
wy? Bo mnie siê wydaje, ¿e je¿eli buduje siê nowy
budynek zgodnie z parametrami architektonicz-
nymi, które przewiduj¹ odpowiednie wskaŸniki,
i to wykonanie… Czy to nie jest powtarzanie pew-
nej czynnoœci, sprawdzanie czegoœ, co niekonie-
cznie powinno byæ wykonane?

(Senator Zbigniew Romaszewski: Czy nie szko-
da wydawaæ pieni¹dze spo³eczeñstwa?)

Mnie to troszeczkê przypomina tak¹ dyrekty-
wê, która nakazywa³a odpowiedni¹ krzywiznê
ogórka albo owocu, st¹d te¿ w³aœnie zastanawiam
siê nad sensownoœci¹. Bo rozumiem, ¿e mo¿e sta-
re budynki, które s¹ w jakiœ tam sposób adapto-
wane, wymagaj¹ takiego sprawdzenia. Ale jeœli
chodzi o nowe budynki, to wydaje mi siê, ¿e to jest
po prostu bez sensu. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Odpowiadam. No wiêc je¿eli chodzi o koszt, to

tutaj mówi³o siê, ¿e to bêdzie kilkaset z³otych. Ale
to nieoficjalnie, w pewnym momencie gdzieœ pad-
³a taka wielkoœæ.

Co do sensu wykonywania, to ja myœlê, ¿e on
jest. Je¿eli chodzi o stare te budynki, to pani sena-
tor w³aœciwie sama sobie odpowiedzia³a. Tam ma-
j¹ byæ wskazane równie¿ sposoby poprawienia,
wykonania mo¿liwych do realizacji robót budow-
lanych, które zmniejsz¹ energoch³onnoœæ tego
budynku. To bezpoœrednio rzutuje na koszty eks-
ploatacji, to siê potem przek³ada na koszty eks-
ploatacji, tak¿e je¿eli chodzi o nowe budynki, bo
one s¹ wykonywane w ró¿nych technologiach za-
równo je¿eli chodzi o materia³y konstrukcyjne,
jak i o materia³y izolacyjne. Taka wiadomoœæ mo-
¿e przes¹dzaæ o tym, ¿e kupimy na przyk³ad takie
mieszkanie czy zdecydujemy siê na budowê do-
mku w takiej, a nie innej technologii, maj¹c na
wzglêdzie to, ¿e koszty eksploatacji przez nastêp-
ne kilkadziesi¹t lat bêd¹ wiêksze lub mniejsze.
Ju¿ teraz dzieje siê tak, ¿e s¹ na przyk³ad stosun-
kowo jeszcze nienajtañsze, a mo¿na nawet powie-
dzieæ, ¿e drogie, sposoby ogrzewania takich obie-
któw, na przyk³ad pompy cieplne, nie najtañsze
Ÿród³o ciep³a, a jednak ludzie decyduj¹ siê na nie,
maj¹c na wzglêdzie to, ¿e zwrot nast¹pi w ci¹gu
iluœ tam lat, a nastêpnie, na przyk³ad na stare la-
ta, bie¿¹ce koszty eksploatacji powinny byæ ni¿-
sze ni¿ w przypadku ogrzewania tego budynku na
przyk³ad gazem.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania? Senator Misio³ek, pro-

szê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Senatorze, ja chcia³bym nawi¹zaæ do te-

go pytania, które zada³ pan senator Meres.
Mianowicie, czy ja dobrze zrozumia³em, ¿e wy-

starczy, i¿ osoby, które bêd¹ mia³y uprawnienia
do wystawiania tych œwiadectw, maj¹ wy-
kszta³cenie magisterskie obojêtnie jakiego kie-
runku? Czy tam s¹ jakieœ…

(Senator Stanis³aw Iwan: Tak.)
(G³os z sali: Jest rozpisane w ustawie.)
(Senator Stanis³aw Iwan: Mogê?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Tak. Myœmy tê sprawê dosyæ szczegó³owo

wyjaœniali z panem ministrem, pytaliœmy o to
pana ministra na posiedzeniu komisji. Sam za-
dawa³em takie pytanie, bo te¿ wydawa³o mi siê
trochê dziwne, ¿e historyk sztuki czy, powie-
dzmy, teolog bêdzie móg³ zajmowaæ siê tym za-
gadnieniem. Ale jest zasz³oœæ. W tej chwili
w przepisach jest w³aœnie tak, ¿e osoba z wy¿-
szym wykszta³ceniem magisterskim po odby-
ciu specjalnego szkolenia i uzyskania pozyty-
wnego wyniku egzaminu ma prawo zostaæ ta-
kim rzeczoznawc¹. Aby nie zak³óciæ tego stanu
istniej¹cego, utrzymano tê formê. Pan minister
zapewnia³, ¿e przypadki zdawalnoœci egzaminu
przed komisj¹ ministerialn¹ – bo jest to rodzaj
egzaminu pañstwowego – s¹ niezwykle rzadkie
czy te¿ bêd¹ niezwykle rzadkie, bo jest to egza-
min naprawdê trudny, szczególnie jeœli chodzi
o zapisy tej nowelizacji, gdy trzeba podaæ, jakie
roboty, jakie prace techniczne i technologiczne
nale¿y wykonaæ na tym budynku, a¿eby popra-
wiæ sytuacjê. To ju¿ jest pewna sztuka œciœle in-
¿ynierska. Dlatego w tej lit. b – to jest ust. 8
w art. 5 – jest napisane, ¿e ma to byæ osoba, któ-
ra ukoñczy³a studia in¿ynierskie na kierun-
kach architektura, budownictwo, in¿ynieria
œrodowiska, energetyka lub pokrewnych i po-
siada uprawnienia budowlane w³aœnie w tych-
¿e specjalnoœciach architektonicznych, kon-
strukcyjno-budowlanych lub instalacyjnej al-
bo odby³a szkolenie i z³o¿y³a z wynikiem pozyty-
wnym egzamin przed ministrem w³aœciwym. To
jest w³aœnie odniesienie do tych magistrów,
którzy nie maj¹ kierunkowego wykszta³cenia
technicznego.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
(Senator Piotr Andrzejewski: Nie ma.)
(Senator Witold Idczak: Nie widzê chêtnych.)
Nie ma. Dziêkujê bardzo.
(Senator Stanis³aw Iwan: Dziêkujê uprzejmie.)
Projekt zosta³ wniesiony przez rz¹d. Do prezento-

wania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister infrastruktury.

Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Dzie-
koñski, chcia³by zabraæ g³os w tej sprawie?
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Zabiorê g³os, bardzo króciutko, poniewa¿ pad-

³y pytania, które dotyczy³y liczby osób posiada-
j¹cych uprawnienia. Jest oko³o sto piêædziesi¹t
tysiêcy osób, które posiadaj¹ uprawnienia zawo-
dowe do pe³nienia samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie. Je¿eli chodzi o osoby,
które uzyska³y uprawnienia w wyniku zdania eg-
zaminów wprowadzonych od kwietnia bodaj¿e
tego roku, to jest to oko³o dwustu piêædziesiêciu
osób.

Co do pytania dotycz¹cego liczby osób, które
zdaj¹ ten egzamin, to jest to oko³o 15% w poszcze-
gólnych turach egzaminacyjnych, od 15 do 20%
osób, które zg³aszaj¹ siê do z³o¿enia egzaminów,
oczywiœcie spe³niaj¹cych wczeœniej badane kryte-
ria formalne.

Aha, by³o jeszcze pytanie dotycz¹ce kosztu
sporz¹dzania ekspertyzy. Ten koszt nie jest oczy-
wiœcie analizowany i badany przez ministerstwo,
z tego wzglêdu, ¿e jest to dzia³alnoœæ oddana wol-
nemu rynkowi i jest swoboda wyboru ekspertów
mog¹cych sporz¹dzaæ takie œwiadectwa. W œwiet-
le informacji, które mamy w oparciu o dane ryn-
kowe czy o dane zwi¹zane z og³oszeniami praso-
wymi, mogê powiedzieæ, ¿e ten koszt waha siê od
100 z³ do, powiedzmy, 800 z³, 1000 z³ w przypad-
ku bardzo skomplikowanych obiektów budowla-
nych.

By³o równie¿ pytanie dotycz¹ce nadzoru nad
funkcjonowaniem osób, które posiadaj¹ te upra-
wnienia, czy te¿ doskonalenia siê tych¿e osób. Nale-
¿y zauwa¿yæ, ¿e obowi¹zek doskonalenia wpisany
jest jako zasada dotycz¹ca sporz¹dzania œwiadectw
i w œwietle tej nowelizacji minister, jeœli zostanie
zg³oszona do niego skarga ze strony osoby zaintere-
sowanej, jest zobowi¹zany z urzêdu przeprowadziæ
postêpowanie w sprawie tego, czy osoba sporz¹dza-
j¹ca œwiadectwo dochowa³a nale¿ytej starannoœci
w trakcie jego sporz¹dzania oraz czy wykorzysta³a
najnowsz¹, aktualn¹ wiedzê techniczn¹. Je¿eli na
podstawie tak przeprowadzonego postêpowania
minister stwierdzi, ¿e nast¹pi³y uchybienia, to
w drodze postêpowania dyscyplinarnego mo¿e za-
wiesiæ b¹dŸ te¿ wycofaæ œwiadectwo takiej osoby.
Tym samym osoba taka musi ponownie zdawaæ eg-
zamin po przejœciu ca³ego cyklu.

Je¿eli chodzi o kwestie magistrów i ich roli
w tym zakresie, to pan senator by³ ³askaw tu od-
powiedzieæ w pe³ni, dog³êbnie, wskazuj¹c na pew-
ne zasz³oœci.

Chcia³bym w tym momencie serdecznie po-
dziêkowaæ Komisji Gospodarki Narodowej za
wniesione poprawki. Wy³apa³y one pewne niedoc-
i¹gniêcia, które pojawi³y siê w trakcie procedowa-
nia przez komisjê. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pytania do pana ministra.
Ja na pewno mam pytanie.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Ministrze, jak siê zorientowa³em, przy

pewnych transakcjach niezbêdne bêdzie takie za-
œwiadczenie. Ile takich transakcji odbywa siê
w kraju rocznie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:
Panie Senatorze! Wysoki Senacie! Konstrukcja

ustawy jest taka, ¿e nie tworzy siê sankcji. Ustawo-
dawca z pe³n¹ œwiadomoœci¹ stworzy³ tego rodzaju
sytuacjê, ¿e nie ma sankcji w przypadku braku po-
siadania takiego œwiadectwa wobec osoby sprzeda-
j¹cej czy te¿ wynajmuj¹cej lokal. Je¿eli chodzi o licz-
bê transakcji, to szacowana jest ona na oko³o szeœ-
æset tysiêcy rocznie. Przy czym oznacza³oby to, ¿e
oczywiœcie w pierwszym okresie te œwiadectwa cie-
szy³yby siê znacznie wiêksz¹ popularnoœci¹. Jak
wspomnia³em, z pe³n¹ œwiadomoœci¹ nie wprowa-
dzono zasady stosowania sankcji z tytu³u nieposia-
dania takiego œwiadectwa. Kierowaliœmy siê zasad¹
racjonalnoœci wyboru dokonywanego przez kupu-
j¹cego, który mo¿e odmówiæ nabywania takiego ro-
dzaju obiektu, je¿eli nie bêdzie sporz¹dzone dla tego
obiektu œwiadectwo energetyczne. Ta kwestia san-
kcji by³a przedmiotem analizy w innych krajach eu-
ropejskich. Mogê tu powiedzieæ, ¿e system zapropo-
nowany czy zastosowany w Polsce jest to¿samy
z systemem funkcjonuj¹cym w Republice Austrii.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
By³y jakieœ pytania…
Pan senator Kieres.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:
Panie Ministrze, mam jedno pytanie, ale doty-

cz¹ce dwóch kwestii.
Mianowicie czy osoba uprawniona do spo-

rz¹dzania i wydawania œwiadectw charakterysty-
ki energetycznej nieruchomoœci musi byæ wpisa-
na do rejestru? I czy ten wpis jest warunkiem pod-
jêcia dzia³alnoœci gospodarczej?

Sporz¹dzanie tych œwiadectw jest bowiem dzia-
³alnoœci¹ gospodarcz¹, a nie jest to jednoznacznie
uregulowane w ustawie. Minister, owszem, prowa-
dzi rejestr, ale osób, które z³o¿y³y egzamin z wyni-
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kiem pozytywnym, oraz osób, które ukoñczy³y stu-
dia podyplomowe. Z kolei ustawa mówi, ¿e œwiade-
ctwa charakterystyki energetycznej nieruchomo-
œci mo¿e sporz¹dziæ osoba, która… Warunki s¹
wymienione w art. 5 ust. 8 prawa budowlanego.
Mam podejrzenie, ¿e ten wpis ma charakter wy-
³¹cznie porz¹dkuj¹co-rejestracyjny, ale niekon-
stytutywny. Je¿eli jest inaczej, to proszê wyprowa-
dziæ mnie z b³êdu. Z drugiej strony w art. 51 jest
mowa o utracie uprawnieñ, co nastêpnie powoduje
wpisanie takiej osoby do innego rejestru, do reje-
stru osób, które utraci³y te uprawnienia. I tam jest
przewidziana ca³a procedura. Mianowicie jest po-
danie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
najpierw jest decyzja, póŸniej wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy, ze wzglêdu na k.p.a., dalej
s¹d. Wola³bym bardziej jednoznacznie uregulowaæ
tê kwestiê. Byæ mo¿e pañstwo znajdziecie inne wy-
jaœnienie mojej w¹tpliwoœci.

Pytanie moje jest nastêpuj¹ce: czy mogê siê nie
wpisaæ do rejestru, jeœli mam wszystkie upra-
wnienia, i wykonywaæ tego rodzaju dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, czy te¿ jednak wed³ug pañstwa wpis
jest warunkiem podjêcia tej dzia³alnoœci?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:
Panie Senatorze! Wysoki Senacie! Jak wynika

z przeprowadzonych analiz, wpis do rejestru
w przypadku osób, które nie posiadaj¹ uprawnieñ
do prowadzenia dzia³alnoœci zawodowej w dziedzi-
nie budownictwa, jest warunkiem, czyli ma w tym
zakresie charakter konstytutywny. Fakt wykreœle-
nia takiej osoby z rejestru i wpisania na listê nega-
tywn¹ równie¿ powoduje czy te¿ potwierdza utratê
jej…

(Senator Leon Kieres: Tu nie ma w¹tpliwoœci,
ale chodzi o pierwsz¹ sytuacjê.)

W pierwszej sytuacji równie¿ ma to charakter
konstytutywny. Taka by³a intencja.

(Senator Leon Kieres: Wiem, ¿e intencja jest ta-
ka, ale z intencjami to jest…)

Taka by³a interpretacja prawna w tym zakresie.
(Senator Leon Kieres: Bêdê w takim razie zg³ê-

bia³ tê problematykê. Na razie nie jestem przeko-
nany, ¿e tak bêdzie.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, przed chwileczk¹ us³ysze-

liœmy z ust senatora sprawozdawcy, pana Iwa-
na, ¿e jesteœmy zobowi¹zani do spe³nienia wa-
runku 3 x 20%. Mo¿na to zrobiæ poprzez termo-
modernizacjê. Wczorajsza uchwa³a o zmianie
bud¿etu na 2009 r. zdejmowa³a z termomoder-
nizacji 50 milionów z³. Czy ten ruch by³ przy-
padkowy, czy te¿ wynika³ z przemyœlanej, g³êb-
szej analizy rynku i potrzeb? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:
Panie Senatorze! Wysoki Senacie! Ten ruch,

o którym pan senator wspomina, wynika³ z zapo-
trzebowania czy te¿ z faktycznie z³o¿onych
wniosków i dynamiki w zakresie sk³adanych
wniosków dotycz¹cych termomodernizacji. Przy
tym nale¿y rozró¿niæ kwestiê termomodernizacji
i audytu termomodernizacyjnego, który jest od-
rêbn¹ dzia³alnoœci¹ prawn¹, prowadzon¹
w oparciu o ustawê o termomodernizacji i re-
montach budynków mieszkalnych. Nie jest po-
wi¹zany, oczywiœcie poza pewnymi standardami
postêpowania technicznego, z certyfikacj¹ ener-
getyczn¹ budynków, wynikaj¹c¹ z koniecznoœci
czy te¿ z celowoœci wprowadzenia do polskiego
porz¹dku prawnego dyrektywy, o której wspomi-
na³ pan senator Iwan.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana ministra?
Proszê bardzo, pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³abym zapytaæ o tak¹

sprawê. Wiadomo, ¿e uprawnienia do wydawania
œwiadectwa charakterystyki energetycznej bu-
dynków mo¿na uzyskaæ poprzez egzamin albo
ukoñczenie studium podyplomowego.

W przypadku których studiów wyraŸnie okreœ-
lono, ¿e ich ukoñczenie uprawnia do wpisania do
rejestru? Czy kandydat, który kandyduje na takie
studia, ma tak¹ wiedzê? Czy uczelnie maj¹ w tej
sprawie jakieœ ustalenia, pozwolenie minister-
stwa? Jak to wygl¹da?
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:

Pani Senator, co do kwestii studiów podyplomo-
wych, to zgodnie z ustaw¹ minister w³aœciwy do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej zatwierdza program studiów po-
dyplomowych zg³aszany przez organizatorów ta-
kich studiów podyplomowych. Fakt zatwierdzenia
programu studiów podyplomowych oznacza upo-
wa¿nienie, uprawnia organizatora studiów do pro-
wadzenia studiów podyplomowych, które gwaran-
tuj¹ czy te¿ warunkuj¹ mo¿liwoœæ uzyskania,
oczywiœcie w przypadku sensownego wykszta³ce-
nia bazowego, uprawnieñ do egzaminu. Informa-
cja o tych studiach jest umieszczana na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Infrastruktury.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo. Dziêkujê bardzo, Panie Mini-
strze.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Olgierd Dziekoñski: Dziêkujê.)

Otwieram dyskusjê.
A do dyskusji tylko ja siê zapisa³em… Aha, jesz-

cze pan senator Wyrowiñski.
Proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcê tylko zg³osiæ jeszcze jedn¹ poprawkê. Uz-

naliœmy wspólnie z panem ministrem, ¿e nale¿y
uzupe³niæ katalog przepisów, których naruszenie
skutkuje wszczêciem przez ministra w³aœciwego
do spraw budownictwa postêpowania w sprawie
utraty uprawnieñ do przygotowania œwiadectw
charakterystyki energetycznej. Nale¿y tam wska-
zaæ okolicznoœæ, jaka zosta³a opisana w art. 5
w lit. c, to znaczy ¿e œwiadectwo charakterystyki
energetycznej budynku lub lokalu nie mo¿e byæ
sporz¹dzone przez osobê bêd¹c¹ w³aœcicielem te-
go budynku lub lokalu. W przypadku, w którym
jednak tak by siê sta³o, równie¿ minister bêdzie
mia³ prawo do postêpowania wyjaœniaj¹cego
w sprawie utraty uprawnieñ przez osobê, która do
tej sytuacji doprowadzi³a. W zwi¹zku z tym jest
propozycja, aby tê okolicznoœæ uwzglêdniæ
w art. 51 ust. 1 w pkt 4. I do tego sprowadza siê
moja poprawka.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Jan Wyrowiñski: Dziêkujê bardzo.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek

Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê o zabranie g³osu pana marsza³ka Roma-

szewskiego.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Gdy przyjmujemy jak¹kolwiek ustawê, zawsze

mówimy o tym, czy ona obci¹¿a jakimiœ kosztami
bud¿et pañstwa. Ale z obci¹¿aniem kosztami spo-
³eczeñstwa nie mamy ju¿ ¿adnego problemu.

Muszê powiedzieæ, ¿e ustawa, która dzisiaj zo-
sta³a przedstawiona, jest spraw¹ mo¿e nie a¿ tak
istotn¹, ale z pryncypialnego, ¿e tak powiem, pun-
ktu widzenia jest to coœ, co wed³ug mnie po prostu
pachnie zwyczajnym socjalizmem. No bo jak jest
ci zimno, to zak³adasz sweter. Albo palisz wiêcej,
zu¿ywasz wiêcej elektrycznoœci. A jak to wychodzi
za drogo, to zak³adasz sweter albo oklejasz dom
styropianem. Dlaczego wiêc nagle nak³adamy na
zwyczajnych konsumentów obowi¹zek: masz do-
staæ ekspertyzê za 100 czy 800 z³?! I ma byæ szeœ-
æset tysiêcy takich transakcji rocznie! No, proszê
pañstwa, przecie¿ myœmy to ju¿ mieli! Ja, proszê
pañstwa, wcale nie mówiê, ¿e takiej ekspertyzy
nie bêdê potrzebowa³. Ale w razie czego ja sam bê-
dê jej potrzebowa³, a nie naka¿e mi siê to, ¿e ja
mam j¹ mieæ.

Ja tej ustawy na pewno nie poprê. Dziêkujê.
(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê te¿, ¿e zosta³ przed chwil¹ z³o¿ony

przez senatora Wyrowiñskiego wniosek legisla-
cyjny.

A poniewa¿ zosta³ zg³oszony wniosek legisla-
cyjny, to proszê Komisjê Gospodarki Narodowej
o ustosunkowanie siê do przedstawionych wnios-
ków i przygotowanie sprawozdania.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.
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Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o Komitecie do Spraw Europej-
skich.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 629,
a sprawozdanie komisji w drukach nr 629A
i 629B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Unii Eu-
ropejskiej, senatora Wittbrodta, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Spraw Unii Europejskiej sprawozdanie komisji
na temat debatowanej ustawy, a wiêc ustawy
o Komitecie do Spraw Europejskich.

Zanim przedstawiê poprawki, które zg³asza ko-
misja, chcia³bym bardzo krótko powiedzieæ, czego
sama ustawa dotyczy. A wiêc, proszê pañstwa,
przede wszystkim ustawa ta okreœla zasady
wspó³pracy cz³onków Rady Ministrów oraz in-
nych organów administracji rz¹dowej w spra-
wach zwi¹zanych z naszym cz³onkostwem w Unii
Europejskiej. Chcê podkreœliæ, ¿e to s¹ zasady
wspó³pracy cz³onków Rady Ministrów i pracy
rz¹du. Z tego wynika, ¿e w³aœciwie ta regulacja
mog³aby mieæ inny charakter, niekoniecznie cha-
rakter ustawowy. Ale poniewa¿ dotychczasowe
regulacje maj¹ charakter ustawowy, to i co do tej
równie¿ proponuje siê, by mia³a ona taki charak-
ter ustawowy.

Proszê pañstwa, dotychczas wszystkie kwestie
dotycz¹ce Unii Europejskiej i wspó³pracy w tym
zakresie s¹ regulowane starymi dokumentami,
starymi ustawami. Jest wœród nich jedna ustawa
z 1996 r., jest to ustawa o Komitecie Integracji Eu-
ropejskiej, czyli pochodzi ona jeszcze z czasów,
kiedy staraliœmy siê o cz³onkostwo w Unii Euro-
pejskiej. Potem, po naszym wejœciu do Unii Euro-
pejskiej, a wiêc w 2004 r., doregulowano wszyst-
kie sprawy ustaw¹ o Radzie Ministrów, gdzie do-
powiedziano, jak rz¹d ma wspó³pracowaæ w kwe-
stiach unijnych. I z tego wynik³y takie konsek-
wencje, ¿e te regulacje nie bardzo przystaj¹ do ak-
tualnych potrzeb i wymagaj¹ zmian.

Doskonale wiemy te¿ o tym, ¿e kompetencje
Unii Europejskiej obejmuj¹ bardzo szeroki zakres
sprawi praktycznie wkraczaj¹ w ka¿d¹ dziedzinê
naszej dzia³alnoœci. Wiemy te¿, ¿e czêœæ regulacji
prawnych to regulacje unijne. Niektóre s¹ przed-
stawiane w postaci dyrektyw – i wtedy implemen-
tujemy je do naszego prawa – a niektóre to oczywi-
œcie nasze krajowe ustawy. I ten ca³y system musi
byæ spójny.

Doskonale wiemy równie¿ to, ¿e wiele decyzji
unijnych zapada na poziomie miêdzyrz¹dowym.
Czyli ostateczne decyzje podejmuj¹ przedstawi-
ciele rz¹dów. W tej sytuacji niezwykle istotne jest
to, aby wiele regulowanych obszarów, które w ka-
¿dym pañstwie s¹ reprezentowane przez poszcze-
gólnych ministrów, by³o ze sob¹ zgranych, by by³y
one skoordynowane i ¿eby na etapie ocen specja-
listycznych rozwi¹zañ opinie ostateczne by³y wy-
g³aszane jednym g³osem, a wiêc aby Polska, tak
samo zreszt¹ jak ka¿de inne pañstwo, mówi³a jed-
nym g³osem. To równie¿ wymaga – zw³aszcza ¿e
czêœæ regulacji to regulacje unijne, a czêœæ krajo-
we – w³aœciwego, dobrego skojarzenia polityki we-
wnêtrznej z zasadami wykonywania polityki za-
granicznej. Czyli trzeba tu ³¹czyæ te dwa elementy.

Zreszt¹ o tych problemach mówimy równie¿
w Senacie, bo te sprawy dotycz¹ nie tylko samego
rz¹du, ale te¿ wspó³pracy rz¹du i parlamentu.
Pan marsza³ek rozpocz¹³ tu ju¿ zreszt¹ dyskusjê
na temat tego, jak powinniœmy dzia³aæ w Senacie,
¿eby na przyk³ad uwzglêdniaæ opinie komisji spe-
cjalistycznych, bran¿owych, aby nasze stanowis-
ka by³y jak najbardziej merytoryczne. To wymaga
doregulowania w Senacie, tak ¿e to pewnie nas je-
szcze czeka.

Proszê pañstwa, mechanizm proponowany
w dyskutowanej ustawie zak³ada, ¿e koordyna-
cyjna dzia³alnoœæ rz¹du bêdzie polega³a – i przy-
jmuje siê to za nadrzêdn¹ zasadê – na uzgadnia-
niu stanowisk poszczególnych ministrów w spra-
wach wymagaj¹cych sformu³owania jednolitego
stanowiska. A wiêc musi byæ pe³na zgoda. Je¿eli
takiej zgody nie ma, to sprawa rozpatrywana jest
na poziomie Rady Ministrów i wtedy podejmowa-
na jest decyzja ostateczna. Czyli mo¿na powie-
dzieæ, ¿e tutaj s¹ dwa poziomy kompetencyjne,
ten najwy¿szy poziom to jest Rada Ministrów i on
odnosi siê do wszystkich spraw zwi¹zanych z na-
szym cz³onkostwem w Unii Europejskiej, a drugi
to w³aœnie Komitet do Spraw Europejskich, który
w zakresie spraw wskazanych w ustawie bêdzie
móg³ dzia³aæ z upowa¿nienia Rady Ministrów.
Czyli to s¹ te dwa poziomy dzia³aj¹ce w kwestiach,
które przed chwil¹ omówi³em.

Je¿eli chodzi o sam komitet, bo to on jest w³a-
œciwie tym g³ównym elementem regulowanym
w ustawie, to przewiduje siê nastêpuj¹cy jego
sk³ad.

Otó¿ jest przewodnicz¹cy komitetu, którym
jest minister w³aœciwy do spraw cz³onkostwa Rze-
czypospolitej w Unii Europejskiej, reprezentowa-
ny przez sekretarza do spraw europejskich.

Cz³onkami tego komitetu s¹ ministrowie, któ-
rzy równie¿ reprezentowani s¹ przez sekretarza
albo podsekretarza stanu. Ponadto w sk³adzie te-
go komitetu jest szef Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów albo wyznaczony przez niego sekretarz
stanu lub podsekretarz stanu. Czyli tak na dobr¹
sprawê s¹ w tym komitecie ministrowie, którzy
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mog¹ delegowaæ tam swoich przedstawicieli,
a wiêc, tak jak przed chwil¹ powiedzia³em, albo
sekretarza do spraw europejskich, albo sekreta-
rza stanu lub podsekretarza stanu. To w³aœnie re-
guluje art. 2 tej ustawy.

W art. 3 jest mowa o tym, ¿e Rada Ministrów bê-
dzie mog³a upowa¿niæ komitet do rozpatrywania,
rozstrzygania b¹dŸ uzgadniania w jej imieniu
okreœlonych spraw – i one s¹ tam wymienione.

Potem w art. 5 jest w³aœnie mowa, o czym te¿
wczeœniej mówi³em, ¿e decyzje podejmowane s¹
w drodze uzgodnieñ, a w przypadku braku takie-
go uzgodnienia przewodnicz¹cy w porozumieniu
z cz³onkiem komitetu w³aœciwym ze wzglêdu na
przedmiot sprawy sporz¹dza protokó³ rozbie¿no-
œci i potem ta sprawa jest rozpatrywana przez Ra-
dê Ministrów. To reguluje art. 5.

Oczywiœcie te nowe regulacje wymagaj¹, aby
dotychczasowe podmioty, jakie w tym obszarze
funkcjonowa³y, byli zlikwidowane. I wobec tego
w art. 17–24 jest mowa o zniesieniu w³aœnie Ko-
mitetu Integracji Europejskiej i o tym, ¿e Urz¹d
Komitetu Integracji Europejskiej ulega likwidacji,
co oczywiœcie wymaga pewnych konsekwencji,
pewnych zmian w ustawie o s³u¿bie zagranicznej.
Te art. 17–24 w³aœnie o tym mówi¹.

Przy okazji, proszê pañstwa, ta ustawa wpro-
wadza te¿ obszerne zmiany w ustawie o dzia³ach
administracji rz¹dowej. Powo³any zostaje nowy
dzia³ administracji rz¹dowej, nazywany „cz³onko-
stwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europej-
skiej”, który zast¹pi dzia³ dotychczas funkcjonu-
j¹cy, to jest „integracja europejska”. To jest regu-
lowane w art. 12. I jednoczeœnie tam jest mowa,
jakie s¹ te najistotniejsze obszary, które w³aœnie
w tych dzia³ach administracji rz¹dowej wystêpu-
j¹. A wiêc tutaj jest o tym, jak maj¹ byæ uregulo-
wane kompetencje ministra w³aœciwego do spraw
cz³onkostwa w Unii Europejskiej, oraz o powierze-
niu dzia³u „cz³onkostwo Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej” oraz „sprawy zagraniczne”
jednemu ministrowi, to znaczy ministrowi spraw
zagranicznych. On nadzoruje te dwa dzia³y,
i sprawy unijne, i sprawy zagraniczne. Zostaje te¿
tutaj doprecyzowany i rozszerzony katalog zadañ
w ramach dzia³u „sprawy zagraniczne”, a tak¿e
doprecyzowany i rozszerzony zostaje katalog za-
dañ w ramach dzia³u „gospodarka”. I, proszê pañ-
stwa, konsekwencje tego oczywiœcie musz¹ byæ
te¿ w innych ustawach w zwi¹zku ze zniesieniem
Komitetu Integracji Europejskiej, ze sprawami
pracowników itd. Te wszystkie zmiany mo¿na na-
zwaæ zmianami o charakterze porz¹dkuj¹cym,
jest o nich mowa w art. 13–16, i to wymaga wpro-
wadzenia zmian w ustawie o wynagrodzeniu osób
zajmuj¹cych kierownicze stanowiska pañstwo-
we, w ustawie o gwarantowanych przez Skarb
Pañstwa ubezpieczeniach eksportowych, w usta-

wie o Radzie Ministrów, w ustawie o ustanowie-
niu Programu wieloletniego „Program dla
Odry – 2006”, w ustawie o Narodowym Planie Roz-
woju oraz w ustawie o finansach publicznych. Ale
w tych ustawach to s¹ w³aœciwie tylko konsek-
wencje i sprawy porz¹dkowe zwi¹zane z tymi
wczeœniejszymi zmianami, o których mówi³em.
I to, proszê pañstwa, tyle, je¿eli chodzi o istotê tej
ustawy.

Teraz przejdê ju¿ bezpoœrednio do sprawozda-
nia z posiedzenia Komisji Spraw Unii Europej-
skiej.

A wiêc komisja nasza proponuje siedem popra-
wek, jest te¿ jeden wniosek mniejszoœci. Cztery
z tych poprawek maj¹ charakter legislacyjny,
a trzy maj¹ charakter merytoryczny.

Je¿eli chodzi o poprawki o charakterze legisla-
cyjnym, to w³aœciwie argumentem by³o, aby to po-
zostawa³o w zgodzie z zasadami techniki legisla-
cyjnej. I tego dotyczy poprawka pierwsza, trzecia,
czwarta i szósta.

Trzy pozosta³e poprawki naszej komisji maj¹
charakter merytoryczny. Poprawka druga doty-
czy tego, aby komitet opiniowa³ nie same sk³ada-
ne skargi, tylko aby zajmowa³ siê sprawami kie-
runkowymi, strategicznymi, a wiêc ¿eby opinio-
wa³ za³o¿enia do tych skarg kierowanych do odpo-
wiednich trybuna³ów.

W poprawce pi¹tej komisja proponuje dopisaæ,
aby minister w³aœciwy do spraw zagranicznych
koordynowa³ tak¿e dzia³ania zwi¹zane z zape-
wnieniem bezpieczeñstwa placówek zagranicz-
nych. My wiemy, ¿e dzisiaj sprawami bezpieczeñ-
stwa takich placówek zajmuj¹ siê w³aœciwie trzy
podmioty: MSZ, Agencja Wywiadu i BOR.
W zwi¹zku z tym istotne jest, ¿eby te trzy podmio-
ty by³y w jakiœ sposób skoordynowane. I wobec te-
go tutaj komisja proponuje, aby ta koordynacja
by³a dopisana w³aœnie do kompetencji ministra
w³aœciwego do spraw zagranicznych.

I wreszcie poprawka siódma, równie¿ meryto-
ryczna. Chodzi w niej o to, kto mo¿e zajmowaæ
stanowiska dyrektorów biur do spraw bud¿etu, fi-
nansów, do spraw administracyjnych i maj¹tko-
wych placówek zagranicznych, audytu wewnêtrz-
nego, a tak¿e informatyki. W dotychczas obo-
wi¹zuj¹cej ustawie o s³u¿bie zagranicznej obo-
wi¹zuje wymóg posiadania stopnia dyplomatycz-
nego, a my doskonale wiemy, ¿e je¿eli jest ktoœ,
kto spe³nia merytoryczne wymogi i móg³by siê ty-
mi sprawami zajmowaæ, to powinna byæ otwarta
mo¿liwoœæ ubiegania siê o takie stanowisko tak¿e
przez cz³onka personelu pomocniczego lub inn¹
osobê spe³niaj¹c¹ wymagania, niech wiêc tam bê-
dzie tylko wymóg spe³nienia okreœlonych kwestii
merytorycznych. I te wszystkie poprawki komisja
przyjê³a jednomyœlnie.

Dyskutowane by³y zaœ dwie sprawy. Jedna jest
przedmiotem wniosku mniejszoœci, mianowicie
chodzi o sformu³owanie, czy Komitet do Spraw
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Europejskich ma mieæ tak¹ formê, ¿e to s¹ mini-
strowie, ale jednoczeœnie od razu ma byæ wskaza-
nie, i¿ reprezentowani s¹ przez odpowiednich wi-
ceministrów czy sekretarzy stanu. W g³osowaniu
w naszej komisji wynik by³ taki, ¿e po³owa osób
by³a za tym, aby przyj¹æ poprawkê i zmieniæ to,
natomiast druga po³owa uwa¿a³a, ¿e nie ma takiej
potrzeby. To zmienia troszeczkê merytoryczny
charakter i ja myœlê, ¿e za tym, aby zosta³o tak,
jak proponuje rz¹d, przemawia³ fakt, i¿ to jest, jak
powiedzia³em na pocz¹tku, regulacja dotycz¹ca
funkcjonowania samego rz¹du. Je¿eli rz¹d uwa-
¿a, ¿e tak bêdzie dzia³a³ sprawniej, poniewa¿ mi-
nister spraw zagranicznych jednoczeœnie odpo-
wiada za to, co siê dzieje i w regulacjach pozakra-
jowych, i krajowych, to byæ mo¿e taka organizacja
tego procesu bêdzie bardziej sprawna. I dlatego
nie by³o wiêkszoœci w komisji, aby dokonaæ zmia-
ny w tej propozycji rz¹dowej. St¹d te¿ taki wynik
g³osowania.

A druga sprawa, która równie¿ by³a dyskuto-
wana, dotyczy tego, ¿e czêœæ pracowników
z Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej ma
byæ przeniesiona do dzia³u gospodarstw pomoc-
niczych pañstwowych jednostek bud¿etowych,
a jednoczeœnie wiemy, ¿e w tej chwili toczy siê
dyskusja nad likwidacj¹ tego gospodarstwa po-
mocniczego. A wiêc my mówimy, ¿e kierujemy te
osoby do dzia³u, który z chwil¹, kiedy ta ustawa
wejdzie w ¿ycie, ulegnie likwidacji. Zapewnienie
ze strony pana ministra i rz¹du, które przyjêliœ-
my, by³o takie, ¿e konsekwencje likwidacji bêd¹
takie same dla pracowników, którzy tam zostan¹
w³¹czeni, jak dla innych pracowników z tego lik-
widowanego dzia³u i ¿e te osoby nie zostan¹ za-
pomniane, ¿e bêd¹ ich dotyczy³y te same przepi-
sy, jakie wi¹¿¹ siê z likwidowanymi gospodar-
stwami pomocniczymi pañstwowych jednostek
bud¿etowych. I to tyle, Panie Marsza³ku. Dziêku-
jê bardzo za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz poproszê przedstawiciela mniejszoœci

Komisji Spraw Unii Europejskiej, senatora Gru-
szkê.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie,

Panie Ministrze, w zasadzie pracê, któr¹ powinie-
nem tu wykonaæ, przed chwileczk¹ wykona³ za
mnie pan przewodnicz¹cy Wittbrodt, przedsta-
wiaj¹c wniosek mniejszoœci. Ja chcia³bym zwró-
ciæ uwagê na to, co leg³o u podstaw tworzenia od-
rêbnego stanowiska mniejszoœci.

Wydaje siê, i¿ tworzenie fikcji poprzez zapis
w art. 2 ust. 2 pkt 2 lit. a o cz³onkach komitetu
stanowi taki wybieg merytoryczny. Bo z zapisów
o sk³adzie komitetu jednoznacznie wynika, ¿e ma-
j¹ to byæ ministrowie reprezentowani przez
swoich sekretarzy stanu, co w dalszej kolejnoœci
rodzi pewne komplikacje wynikaj¹ce z tego, i¿
ust. 4 mówi, ¿e w ka¿dym momencie w pracach
komitetu mo¿e braæ udzia³ minister. Czy wtedy
ten minister pracuje w ramach prac Komitetu do
Spraw Europejskich przy swoim reprezentancie,
którym jest sekretarz b¹dŸ inny wyznaczony przez
niego pracownik?

St¹d te¿ poprawka, która w ¿aden sposób nie
umniejsza rangi tego komitetu, a mówi o tym, ¿e
cz³onkami powinni byæ jednoznacznie wyznacze-
ni odpowiedni ministrowie. I wszystkie prerogaty-
wy wynikaj¹ce z przekazania zadañ reprezentan-
tom zosta³y okreœlone w ust. 4.

W ¿aden sposób nie burzy to konstrukcji usta-
wy, wprost przeciwnie, czyni j¹ bardziej przejrzy-
st¹. Dlatego wnoszê o przyjêcie poprawki mniej-
szoœci. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-

cznych, pana senatora Leona Kieresa, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Leon Kieres:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Oczywiœcie nie bêdê powtarza³ za senatorem

Wittbrodtem tych wszystkich problemów szcze-
gó³owych, które on kompetentnie wyró¿ni³, wska-
zuj¹c przede wszystkim na to, ¿e celem tej ustawy
nie jest tylko likwidacja jednej z wa¿nych instytu-
cji, które utworzyliœmy jeszcze w okresie przedak-
cesyjnym, czyli Komitetu Integracji Europejskiej
i Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej, co jest
oczywiœcie faktem, ale to jest raczej skutek, pod-
kreœlam, skutek zmiany koncepcji koordynacji
pracy rz¹du w obszarze polityki zagranicznej
w sytuacji, kiedy jesteœmy ju¿ cz³onkiem Unii Eu-
ropejskiej.

St¹d te¿, jak ju¿ powiedzia³ senator Wittbrodt,
przedmiotem tej ustawy jest nie tylko utworzenie
nowej instytucji w postaci Komitetu do Spraw Eu-
ropejskich. Na tym tle zreszt¹ na posiedzeniu Ko-
misji Spraw Zagranicznych odbywa³a siê dysku-
sja, czy Komitet do Spraw Europejskich jest orga-
nem, który wymaga dla okreœlenia swojego statu-
su prawnego regulacji ustawowej, czy sama usta-
wa nie wskazuje na jego us³ugowy, wewnêtrzny
wobec Rady Ministrów charakter. W naszych dys-
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kusjach przewa¿y³ jednak pogl¹d – podzieliliœmy
tu stanowisko ministra spraw zagranicznych – ¿e
ta problematyka, o której mówi³ senator Wittbrodt,
a wiêc kwestia koordynacji dzia³alnoœci rz¹du i je-
go agend w obszarze integracji europejskiej, cz³on-
kostwa polskiego w Unii Europejskiej, oraz polity-
ki zagranicznej wymaga przy tym nowym ujêciu
regulacji ustawowej. Nie tylko dlatego, ¿e likwidu-
jemy organ, który mia³ i nadal ma swoje umocowa-
nie ustawowe – mówiê o Komitecie Integracji Euro-
pejskiej – nie tylko dlatego, ¿e ta likwidacja poci¹ga
za sob¹ nowelizacje ustaw wymienionych przez se-
natora Wittbrodta, miêdzy innymi, ustawy o s³u¿-
bie zagranicznej, ustawy z 1998 r. o dzia³ach admi-
nistracji publicznej, ale te¿ dlatego, ¿e sam status
tego organu znacz¹co wykracza poza pozycjê orga-
nu wewnêtrznego Rady Ministrów.

Bo trzeba powiedzieæ i wyraŸnie to podkreœliæ,
¿e utworzenie Komitetu do Spraw Europejskich
jako organu, na czele którego w istocie bêdzie sta³
premier, chocia¿ jego pracami bêdzie kierowa³
przewodnicz¹cy komitetu, minister w³aœciwy do
spraw cz³onkostwa Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej… Tutaj rzeczywiœcie by³ ten
problem reprezentowania go przez sekretarza do
spraw europejskich, bêd¹cego sekretarzem stanu
w urzêdzie tego w³aœnie przewodnicz¹cego komi-
tetu. Podobnie zreszt¹ jak z ministrami czy z sze-
fem kancelarii premiera, jeœli w jednym miejscu
ustawa mówi, ¿e s¹ oni cz³onkami tego komitetu,
a w drugim miejscu jest pewien oblig, imperatyw,
¿eby na posiedzeniach komitetu byli oni repre-
zentowani przez swoich sekretarzy, to jakby
wskazuje siê na taki charakter wewnêtrzny, ¿e
tak powiem, wewn¹trzustrojowy tego podmiotu
wobec Rady Ministrów. Chocia¿ ustawa wskazu-
je, ¿e w ka¿dym czasie premier mo¿e wzi¹æ udzia³
w posiedzeniu i wtedy przewodniczy posiedzeniu
komitetu. To samo dotyczy równie¿ i ministrów
bêd¹cych cz³onkami komitetu.

Komitet to jedno, ale z drugiej strony jest jesz-
cze kwestia roli ministra spraw zagranicznych. Bo
w gruncie rzeczy najdalej id¹c¹ konsekwencj¹
jest po³¹czenie w jednym resorcie dwóch dzia³ów
administracji publicznej – spraw zagranicznych
oraz w³aœnie integracji europejskiej. To jest ten
fundamentalny dzia³, który siê nazywa: cz³onko-
stwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europej-
skiej. Dobitnie i z ca³¹ stanowczoœci¹ trzeba pod-
kreœliæ, ¿e ta ustawa odnosi siê do dzia³alnoœci
rz¹du i spraw objêtych jego uprawnieniami,
a wiêc równie¿ do dzia³alnoœci cz³onków rz¹du.
W pewnym stopniu zmodyfikowano tak¿e treœæ
dzia³u gospodarki, czyli do zakresu dzia³alnoœci
ministra w³aœciwego do spraw gospodarki zaliczo-
no sprawy zwi¹zane z za³o¿eniami wspó³pracy go-
spodarczej z zagranic¹, jak równie¿ kwestie doty-
cz¹ce wymiany handlowej Unii Europejskiej

z krajami trzecimi, wspó³pracy z organizacjami
miêdzynarodowymi o charakterze gospodarczym,
przede wszystkim gdy idzie o wymian¹ handlow¹,
w szczególnoœci w ramach wspólnej polityki han-
dlowej Unii Europejskiej.

Na posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europej-
skiej zosta³y zg³oszone identyczne poprawki, jak
na posiedzeniu naszej komisji, i siedem identycz-
nych poprawek uzyska³o akceptacjê obu komisji.
Zosta³ te¿ zg³oszony wniosek mniejszoœci. Przed-
stawi go ju¿ pan senator W³odzimierz Cimosze-
wicz, którego nie bêdê wyrêcza³ w roli sprawo-
zdawcy wniosku mniejszoœci.

Powiem jeszcze tylko tyle, ¿e ten projekt uchwa³y
zosta³ przyjêty przez komisjê jednog³oœnie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Zapraszam zatem pana senatora W³odzimierza

Cimoszewicza, który przedstawi wniosek mniej-
szoœci komisji.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Zmiana, za któr¹ siê opowiadam, dotyczy tej sa-

mej kwestii, co wniosek pana senatora Gruszki,
i przypuszczam, ¿e ma identyczn¹ treœæ, bo
w gruncie rzeczy jest to projekt poprawki sugero-
wanej przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Zdecydowa³em siê poprzeæ tê propozycjê, bo
uwa¿a³em, ¿e argumenty zaprezentowane przez na-
szych doradców legislacyjnych s¹ trafne. Co wiêcej,
wydaje mi siê, ¿e mog¹ byæ one jeszcze rozwijane.

Chodzi o kwestiê, czy ustawa powinna wpro-
wadzaæ swoisty nakaz reprezentowania szefa
i cz³onków komitetu przez sekretarza – w przy-
padku szefa, b¹dŸ sekretarza, podsekretarza sta-
nu – w przypadku cz³onków tego komitetu. To jest
konstrukcja raczej niespotykana, gdy chodzi o jej
prawn¹ stronê.

Ja nie jestem zaskoczony tym, ¿e intencj¹
rz¹du jest, ¿eby komitet w praktyce funkcjonowa³
na poziomie wiceministrów, to mnie nie dziwi, bo
taka by³a i pozostaje od lat rzeczywistoœæ Komite-
tu Integracji Europejskiej, poprzednika obecnie
tworzonego komitetu. To, ¿e rz¹d chcia³by, aby to
funkcjonowa³o na poziomie wiceministrów – tu
siê zgadzam z senatorem Wittbrodtem – mo¿e byæ
potraktowane jako wewnêtrzna sprawa rz¹du, ale
to, w jaki sposób jest to prawnie skonstruowane,
nie jest wewnêtrzn¹ spraw¹ rz¹du, zw³aszcza je-
¿eli mo¿e prowadziæ do niepotrzebnych komplika-
cji. Co dok³adnie mam na myœli?

Po pierwsze, dzia³ami administracji pañstwowej
kieruj¹ ministrowie. Z tego wynikaj¹ nie tylko up-
rawnienia, ale z tego wynika tak¿e odpowiedzial-
noœæ, w tym konstytucyjna. Gdy wprowadzamy
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ustawowy nakaz reprezentowania ministra przez
sekretarza b¹dŸ podsekretarza stanu, to mamy do
czynienia z przypadkiem, kiedy dochodzi do dele-
gowania kompetencji nie z woli ministra, tylko
z mocy prawa. Jak uk³ada siê kwestia odpowie-
dzialnoœci za dzia³ania, czyny, decyzje takiego
„przymusowego” reprezentanta ministra? Jak wy-
gl¹da kwestia odpowiedzialnoœci konstytucyjnej
ministra za takie dzia³ania? Ona ulega zawiesze-
niu, czy nie? Czy ona zale¿y w takim razie od tego,
czy minister zdecyduje siê skorzystaæ z wyj¹tkowe-
go przepisu pozwalaj¹cego mu w ka¿dym momen-
cie wzi¹æ udzia³ w posiedzeniu komitetu, czy nie?
Chocia¿ tutaj nie ma jasnej odpowiedzi na w¹tpli-
woœæ zasygnalizowan¹ przez senatora Gruszkê,
czy taki minister zasiada wtedy w komitecie samo-
dzielnie, wyprasza wiceministra, sekretarza czy
podsekretarza stanu, czy te¿ siedzi obok niego.
Przecie¿ tamten ma wynikaj¹ce z ustawy upra-
wnienie do zasiadania na posiedzeniu Komitetu
Integracji Europejskiej… nie komitetu integracji,
tylko komitetu do spraw cz³onkostwa Polski w Unii
Europejskiej. Wiêc to jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia. Je¿eliby przewodnicz¹cy lub
cz³onek tego komitetu doszed³ do wniosku, ¿e z ja-
kichœ istotnych przyczyn powinien czêœciej ni¿
sporadycznie korzystaæ z ustawowego uprawnie-
nia do zasiadania na posiedzeniach tego komitetu,
a w szczególnoœci gdyby robi³ to stale, to jakbyœmy
to skomentowali z prawnego punktu widzenia?
Czy on nie dopuszcza siê swoistego nadu¿ycia pra-
wa, dlatego ¿e pos³uguje siê przepisem, który ma
charakter raczej wyj¹tkowy, w taki sposób, ¿e
przepis, który stanowi regu³ê, staje siê bezprzed-
miotowy, nieskuteczny, czyli przepis, który wpro-
wadzamy do ustawy, ¿e minister jest reprezento-
wany przez sekretarza lub podsekretarza stanu,
staje siê fikcj¹, bo minister sam zasiada w tym gre-
mium? Czy sformu³ujemy wobec ministra taki za-
rzut, ¿e on nadu¿ywa prawa? Przecie¿ to by³oby
absurdalne. Minister, który wykonuje w gruncie
rzeczy swoje uprawnienia, nie mo¿e nadu¿ywaæ
prawa, wykonuj¹c te uprawnienia, nie mo¿e. Ale
dzia³a w gruncie rzeczy wbrew regule stworzonej
w ustawie, któr¹ w tej chwili mamy przyj¹æ.

Zawsze warto zapytaæ, postawiæ sobie pytanie:
po co siêgamy praw¹ rêk¹ do lewego ucha? Dlacze-
go nie rozwi¹zaæ tego w sposób bardzo tradycyjny,
mo¿e mniej spektakularny, ale ca³kowicie funkcjo-
nalny? Stwierdzamy, ¿e ten i ten wchodzi w sk³ad
komitetu i mo¿e byæ reprezentowany przez sekreta-
rza czy podsekretarza stanu, a jeœli to jest szef, to
mo¿e byæ reprezentowany wy³¹cznie przez sekreta-
rza stanu z odpowiedniego dzia³u administracji.
I wtedy kwestia praktyki jest rzeczywiœcie kwesti¹
politycznego wyboru dokonywanego w rz¹dzie, na
poziomie rz¹du czy na poziomie poszczególnych mi-
nistrów itd. I w praktyce zapewne bêd¹ ci sekretarze

i podsekretarze tam zasiadali, ministrowie pewnie
nie bêd¹ siê tym zajmowali. Wszystko wiêc, po pier-
wsze, pozostanie zgodne z intencj¹ rz¹du, a po dru-
gie, nie bêdzie rodzi³o ¿adnych komplikacji natury
prawnej. Nie ma w¹tpliwoœci co do kwestii odpowie-
dzialnoœci, nie ma w¹tpliwoœci co do kwestii upra-
wnieñ, nie ma w¹tpliwoœci co do tego, czy minister,
który tam zasiada, który siê upar³, ze chce tam za-
siadaæ, ¿e chce braæ osobiœcie udzia³ w pracach tego
komitetu, narusza prawo, czy nie narusza prawa.

Motywy dzia³ania ministrów mog¹ byæ ró¿ne. Ja
w swoim czasie by³em przewodnicz¹cym tego po-
przednika – Komitetu Integracji Europejskiej, który
powsta³ w 1996 r. w ramach reformy centrum
rz¹dowego, wtedy przewodniczy³em mu jako szef
rz¹du. Ale by³em te¿ szefem tego komitetu jako mi-
nister spraw zagranicznych i bra³em udzia³ osobi-
œcie w posiedzeniach, mimo ¿e przyt³aczaj¹ca wiêk-
szoœæ kole¿anek i kolegów przysy³a³a swoich wice-
ministrów, dlatego ¿e wychodzi³em z za³o¿enia, ¿e
dog³êbna, szczegó³owa znajomoœæ spraw omawia-
nych w tym gremium przyda mi siê wtedy, kiedy
w rozmaitych gremiach europejskich reprezentujê
nasz kraj. Uwa¿a³em, ¿e to jest bardzo dobra meto-
da do tego, ¿eby lepiej siê przygotowaæ do wykony-
wania swoich obowi¹zków. Czy postêpowa³em nie-
prawid³owo? By³em przekonany, ¿e postêpowa³em
prawid³owo. Któryœ z ministrów obecnych czy przy-
sz³ych mo¿e dojœæ do takiego samego wniosku. Dla-
czego stawiaæ go w niekomfortowej sytuacji dzia³a-
nia wbrew regule opisanej w ustawie, skoro to
w ogóle nie jest potrzebne? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz pañstwo senatorowie mog¹ zg³aszaæ py-

tania do senatorów sprawozdawców.
Czy jest wiêc… Proponowa³abym przyj¹æ tak¹

regu³ê jak poprzednio, czyli trzy osoby pytaj¹, jeœli
bêd¹ a¿ trzy osoby chêtne, a potem senator spra-
wozdawca odpowiada.

S¹ w tej chwili dwie, tak? S¹ to pan senator Do-
brzyñski i pan senator Andrzejewski. Czy ktoœ je-
szcze chcia³by w tej czêœci pytañ siê… I pani sena-
tor Fetliñska.

Zatem proszê o zadawanie pytañ.
Pan senator Jan Dobrzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mam pytanie do pana senatora Kieresa. Panie

Senatorze, kompetencje prezydenta Rzeczypo-
spolitej w zakresie polityki zagranicznej naszego
pañstwa s¹ nam znane. Jednak – moim zdaniem –
nie ma odzwierciedlenia tych kompetencji w art. 2
ustawy, który tworzy sk³ad komitetu. Oczywiœcie
byæ go nie musi, rozumiem politykê rz¹du w tym
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zakresie. Ale czy komisja nie rozwa¿a³a takiej
mo¿liwoœci, aby przedstawiciel prezydenta w ran-
dze, nie wiem, ministra czy wiceministra, móg³
byæ w sk³adzie Komitetu do Spraw Europejskich?
Na pewno taki udzia³ by³by pozytywny, by³by ta-
kim bardzo dobrym sygna³em dla naszej polityki
zagranicznej, która niew¹tpliwie w ró¿nych spra-
wach, zreszt¹ w zasadzie mo¿na powiedzieæ, ¿e
w ka¿dej sprawie, powinna byæ jednolita, spójna.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
Pozwoli pan senator, ¿e teraz druga osoba z py-

taj¹cych.
Pan senator Piotr £ukasz Andrzejewski, potem

poprosimy o odpowiedzi.

Senator Piotr Andrzejewski:
Dziêkujê bardzo.
Konstytucja zawiera przepis, który nie jest wy-

pe³niony rzeczywist¹ treœci¹ ustawow¹. Miano-
wicie mówi ona w art. 133: „Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polski w zakresie polityki zagranicznej
wspó³dzia³a z prezesem Rady Ministrów i w³aœci-
wym ministrem”. Czy nie widzicie panowie mo¿li-
woœci, ¿eby w celu unikniêcia kierowania kolej-
nych, czêsto bezcelowych, pytañ do Trybuna³u
Konstytucyjnego – nie chodzi tylko o miejsce czy
o samolot, ale chodzi o zasadnicze wykonywanie
funkcji w interesie pañstwa – w tej ustawie, która
przecie¿ zamiast przepisów odrêbnych w art. 13
daje bardzo szerokie kompetencje ministrowi,
a byæ mo¿e w przysz³oœci to nie bêdzie minister
spraw zagranicznych, ale minister od integracji
europejskiej, uwzglêdniæ w któryœ miejscu ko-
niecznoœæ wspó³dzia³ania z prezydentem albo
okreœliæ rolê prezydenta w zakresie tych funkcji.
Bo wydaje siê, ¿e jest ku temu okazja.

Czy ewentualnie dlatego tego nie uwzglêdnio-
no, ¿e przygotowuje siê w tej chwili odrêbna usta-
wa, która ma wype³niæ treœci¹ zapis konstytucyj-
ny z art. 133 ust. 3.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I jeszcze ostatnia osoba w tej czêœci.
Bardzo uprzejmie proszê, pani senator Janina

Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Ja mam pytania do pana senatora Kieresa i do

pana senatora Wittbrodta.

Czy wystarczaj¹co jasno wyznaczono liniê de-
markacyjn¹ pomiêdzy kompetencjami ministra
spraw zagranicznych i przewodnicz¹cego Komite-
tu do Spraw Europejskich. Czy w zapisach tej
ustawy jest to zupe³nie jasne? Bo wydaje mi siê, ¿e
to nie do koñca jest jasne.

Drugie pytanie. Z zapisów ustawy w³aœciwie
nie wynika dok³adnie, kiedy ona wchodziæ w ¿y-
cie. Z opinii prawnej dowiadujê siê, ¿e 1 stycznia
2010 r. wchodzi w ¿ycie. Art. 24 mówi, ¿e traci
moc ustawa, ale nie wiadomo kiedy, czy z dniem
og³oszenia, czy czternaœcie dni po, to nie jest zapi-
sane. W art. 20 jest napisane, ¿e dyrektor general-
ny Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej w ter-
minie czternastu dni od dnia og³oszenia ustawy
zawiadamia na piœmie pracowników itd. A zatem
kiedy tak naprawdê ta ustawa wchodzi w ¿ycie?
Nie jest to jasne w tych artyku³ach, które cytujê.
Domyœlam siê, ¿e czternaœcie dni od og³oszenia.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Proszê uprzejmie, pan senator Leon Kieres.

Senator Leon Kieres:
Ju¿ odpowiedzia³a sobie pani, Pani Senator,

na to pytanie bardzo kompetentnie. Je¿eli usta-
wa nie okreœla, kiedy wchodzi w ¿ycie, to wchodzi
w ¿ycie w czternaœcie dni po og³oszeniu. Og³osze-
nie to publikacja ustawy w „Dzienniku Ustaw”.
Inne terminy vacatio legis mo¿e okreœlaæ sama
ustawa. Oczywiœcie nie mo¿e dzia³aæ wstecz, czy-
li nie mo¿e wchodziæ w ¿ycie i mieæ skutków w³aœ-
nie przed publikacj¹ i koñcem ustawowego vaca-
tio legis.

Pierwsze pytanie, pana senatora Dobrzyñskie-
go. Komisja nie rozwa¿a³a obecnoœci na posiedze-
niach Komitetu do Spraw Europejskich – rozu-
miem, ¿e nie w sk³adzie – bo jest to organ admini-
stracji rz¹dowej. Nie rozwa¿a³a równie¿ – odpo-
wiadam tu panu senatorowi Andrzejewskiemu –
problematyki ustalenia w tej ustawie zasad koor-
dynacji polityki zagranicznej i reprezentowania
Polski w zakresie szeroko pojmowanej polskiej
polityki zagranicznej miêdzy urzêdem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej a rz¹dem, z tego w³aœnie
wzglêdu, o którym pan te¿ mówi³, Panie Senato-
rze. Ta ustawa koncentruje siê na administracji
rz¹dowej i na konstytucyjnych kompetencjach
opartych na praktyce i dotychczas obowi¹zu-
j¹cym prawie. Ona scala pewne rozwi¹zania. No-
tabene byæ mo¿e moglibyœmy rozwa¿aæ tê proble-
matykê, poniewa¿ od pewnego czasu, to znaczy,
chyba od dwóch tygodni, na proœbê dyrektora
Biura Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezy-
denta zapraszam na posiedzenia Komisji Spraw
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Zagranicznych przedstawicieli Kancelarii Prezy-
denta. Bra³ choæby udzia³ w tych posiedzeniach
pan dyrektor £uczka z pani¹ referent. We wtorek
na posiedzeniach komisji w ci¹gu dnia by³o piêæ
przes³uchañ ambasadorów, szóste posiedzenie
poœwiêcone by³o ustawie o Komitecie do Spraw
Europejskich. Ale tak siê zdarzy³o, ¿e mimo moje-
go zaproszenia przedstawiciele Kancelarii Prezy-
denta nie wziêli udzia³u akurat w tym posiedze-
niu, które siê odnosi³o do tej ustawy. Jeszcze raz
podkreœlam, ¿e od razu zareagowa³em na proœbê
kancelarii, bez ¿adnych dyskusji, z radoœci¹ po-
wita³em tê inicjatywê Kancelarii Prezydenta. Nie
wyobra¿am sobie zreszt¹, bym móg³ nie zaakcep-
towaæ tego rodzaju inicjatywy. Gdyby te problemy
by³y podniesione na posiedzeniu komisji przez
przedstawicieli pana prezydenta, Kancelarii Pre-
zydenta, przez zatrudnionych w tej kancelarii, to
na pewno byœmy siê odnieœli do tej sprawy, ale
nikt tej problematyki nie podniós³. Osobiœcie mo-
gê powiedzieæ, ju¿ nie jako sprawozdawca, ¿e dla
mnie jest oczywiste, i¿ ta problematyka wymaga
koordynacji pracy dzia³añ rz¹du i pana prezyden-
ta. Uwa¿am jednak, ¿e czas na to bêdzie wówczas,
kiedy otrzymamy do rozpatrzenia projekt ustawy
o stosunkach w zakresie reprezentowania Polski
w obszarze polskiej polityki zagranicznej.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê uprzejmie.

Senator Edmund Wittbrodt:

Pani Marsza³ek, chcê wróciæ do pytania pani
senator Fetliñskiej.

Jest tutaj art. 25, który wyraŸnie mówi, kiedy
ustawa wchodzi w ¿ycie. Otó¿ z dniem 1 stycznia
2010 r., z wyj¹tkiem art. 20 oraz art. 23. Czyli jest
to dok³adnie uregulowane.

A je¿eli chodzi o kwestiê prezydenta, to muszê
powiedzieæ, ¿e równie¿ w naszej komisji nie by³a
ona podnoszona. Ale, tak jak powiedzia³ pan se-
nator Leon Kieres, ta ustawa reguluje w³aœciwie
to, co siê dzieje w obszarze rz¹du. Mnie siê wydaje,
¿e gdybyœmy chcieli dyskutowaæ, to trzeba by
dyskutowaæ o ca³ym systemie, bo mamy odrêbn¹
ustawê, która reguluje kwestie stosunków rz¹d –
parlament, Sejm – Senat. Je¿eli w przypadku pre-
zydenta niewystarczaj¹ce by³yby regulacje, które
ju¿ s¹, które wynikaj¹ z zapisów konstytucyj-
nych, to wtedy trzeba by³oby siê zastanawiaæ, jak
w ogóle ma byæ uregulowany ca³y system, jaka ma
byæ symetria, czyli relacje miêdzy podmiotami,
które odpowiadaj¹ za pañstwo, takimi jak rz¹d,
prezydent, parlament.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Tyle, tak?
W takim razie teraz porcja nastêpnych trzech

pytañ.
Zaczyna pan profesor Maciej Klima.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa ma pytania? Nie?
Czyli rozumiem, ¿e po pytaniu…
Jeszcze pani senator bêdzie chcia³a zadaæ py-

tanie.

Senator Janina Fetliñska:
Chcia³abym tylko poprosiæ o wyjaœnienie doty-

cz¹ce tej linii demarkacyjnej pomiêdzy ministrem
spraw zagranicznych i przewodnicz¹cym.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pani Senator, momencik. Przede wszystkim

nie s³yszymy, a poza tym jakaœ kolejka nas obo-
wi¹zuje…

Senator Edmund Wittbrodt:
Pani Senator, rzeczywiœcie by³o pytanie. Za-

pomnia³em.
Proszê pañstwa, wed³ug mnie nie ma tutaj ¿a-

dnego problemu, dlatego ¿e w art. 2 ust. 2 jest wy-
raŸnie okreœlone, ¿e przewodnicz¹cym komitetu
jest minister w³aœciwy do spraw cz³onkostwa Rze-
czypospolitej Polskiej. Z przydzia³u kompetencji
wynika, ¿e jest to minister spraw zagranicznych.
Sekretarzem jest wiceminister, sekretarz stanu,
którego ten minister wyznacza do funkcjonowa-
nia jako sekretarz tego komitetu. Wobec tego, je-
¿eli okreœlone s¹ jednoznacznie relacje, kompe-
tencje pomiêdzy ministrem spraw zagranicznych
a jego wiceministrem, to – moim zdaniem – –po-
dzia³ kompetencji jest klarowny.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dobrze.
Zaraz pan senator Maciej Klima.
Czy jeszcze ktoœ chce zadaæ pytanie? Nie. Czyli

na tym koñczymy czêœæ pytañ.
Proszê uprzejmie.

Senator Maciej Klima:
Chcia³bym coœ wyjaœniæ, Pani Marsza³ek. Z³o-

¿y³em kilka poprawek do pana marsza³ka. Jedna
z nich dotyczy w³aœnie umieszczenia przedstawi-
ciela pana prezydenta. To bêdzie w art. 2 pkt 2
lit. c. Wydaje mi siê, ¿e ta dyskusja, która by³a
przedstawiona w tej chwili, wskazuje na to, i¿ je-
szcze raz moglibyœmy tê kwestiê przedyskutowaæ.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo, czy chc¹ pañstwo…
(Senator Leon Kieres: Skoro pan senator z³o¿y³

te poprawki, to pani marsza³ek prawdopodobnie
skieruje je na posiedzenie po³¹czonych komisji
i jutro rano je rozpatrzymy.)

Tak to z poprawkami bywa. Dobrze, dziêkujê
bardzo.

W takim razie przechodzimy teraz do omówie-
nia rz¹dowego…

Dziêkujê pañstwu senatorom.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster spraw zagranicznych. Jest z nami pan mini-
ster Andrzej Kremer, podsekretarz stanu.

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

Jest? Ju¿ jest.
Zapraszam.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Andrzej Kremer:

Dziêkujê uprzejmie, Pani Marsza³ek.
Chcia³bym krótko przedstawiæ pañstwu usta-

wê o Komitecie do Spraw Europejskich. Je¿eli pa-
ni marsza³ek pozwoli, a Wysoka Izba z tym siê zgo-
dzi, to nie powtarza³bym bardzo kompetentnego
wprowadzenia do samej treœci ustawy przedsta-
wionej przez senatorów sprawozdawców, pozwo-
li³bym sobie za to podkreœliæ nastêpuj¹ce aspekty
zwi¹zane z proponowan¹ regulacj¹.

Przede wszystkim jest to regulacja dotycz¹ca
koordynacji spraw europejskich w ramach ad-
ministracji rz¹dowej. W zwi¹zku z tym nie jest
przypadkiem, ¿e ta ustawa nie dotyczy w ¿adnym
zakresie stosunków pomiêdzy rz¹dem a parla-
mentem, czyli Sejmem i Senatem, ani tym bar-
dziej rozpatrywania spraw europejskich w prze-
strzeni pomiêdzy rz¹dem a prezydentem Rzeczy-
pospolitej. Jej zadaniem jest doprowadzenie do
sprawnej koordynacji tych spraw w ramach Ra-
dy Ministrów i w ramach rz¹du, a nastêpnie,
w trybie odrêbnie uregulowanym w innych prze-
pisach, prezentowanie tego stanowiska innym
organom konstytucyjnym Rzeczypospolitej Pol-
skiej. St¹d te¿ w sposób bardzo œwiadomy nie za-
warto w tych zapisach ¿adnego doprecyzowania
art. 133 ust. 3 – sk¹din¹d by³o to czêœciowo
przedmiotem wyk³adni Trybuna³u Konstytucyj-
nego – ani te¿ innych zagadnieñ z bardzo z³o¿onej
i obszernej materii dotycz¹cej realizacji w Polsce
spraw europejskich. Maj¹ one byæ przedmiotem
zapowiedzianej ustawy, tak zwanej ustawy kom-

petencyjnej, potocznie rzecz ujmuj¹c, która ma
regulowaæ stosunki pomiêdzy rz¹dem a parla-
mentem w rozpatrywaniu spraw europejskich.
Jak pañstwo doskonale wiecie, przedmiotem uz-
godnieñ prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
i prezesa Rady Ministrów by³o to, aby ta materia
by³a przedmiotem regulacji zaproponowanej
przez prezydium Sejmu, st¹d te¿ rz¹d nie widzia³
powodu, aby zajmowaæ siê tymi zagadnieniami
w tej ustawie.

Istotnym elementem proponowanej regulacji
prawnej jest wyci¹gniêcie wniosków z doœwiad-
czeñ piêciu lat cz³onkostwa Polski w Unii Euro-
pejskiej, w szczególnoœci zwrócenie uwagi na fakt,
¿e dotychczas istniej¹cy organ kolegialny, dzia³a-
j¹cy w³aœnie na szczeblu ministrów, od czasu uzy-
skania cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej
sta³ siê cia³em, które de facto nie funkcjonuje
w rzeczywistoœci politycznej i prawnej. W pe³ni po-
dzielam pogl¹d wyra¿ony przez pana marsza³ka
Cimoszewicza, ¿e ten komitet by³ istotnym ele-
mentem przygotowania Polski do uzyskania
cz³onkostwa w Unii Europejskiej i pe³ni³ olbrzy-
mi¹ rolê na etapie rozpoczêcia przygotowañ do
procesu negocjacji akcesyjnych. W chwili obecnej
decyzja o zmianie zakresu i nazwy dzia³u, czyli za-
st¹pienie dotychczasowego dzia³u „Integracja eu-
ropejska” okreœleniem „cz³onkostwo w Unii Euro-
pejskiej”, jest wyrazem przemyœleñ o postêpie, ja-
ki Polska dokona³a w ci¹gu piêciu lat swojego
cz³onkostwa w Unii Europejskiej i wyrazem ode-
jœcia od myœlenia o tym, jak Polska powinna siê
zintegrowaæ z Uni¹ Europejsk¹, w kierunku myœ-
lenia o sprawach zwi¹zanych z tym, jak Polska po-
winna efektywnie wykorzystaæ swoj¹ pozycjê jako
pe³noprawny cz³onek Unii Europejskiej. Z tego
wynika potrzeba posiadania sprawnego operacyj-
nego organu, który dzia³a w coraz szerszym zakre-
sie spraw wspólnotowych realizowanych w polity-
ce wewnêtrznej Rzeczypospolitej Polskiej. I to jest
odzwierciedlone przez nas w sk³adzie Komitetu do
Spraw Europejskich.

Drugim elementem jest wykorzystanie syner-
gii pomiêdzy dotychczasowymi dzia³aniami
Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej, który
by³ t¹ efektywn¹ czêœci¹, dzia³aj¹c¹ na podsta-
wie ustawy o Komitecie Integracji Europejskiej…
Gdy sam komitet na szczeblu ministrów nie fun-
kcjonowa³, w praktyce dzia³a³o to cia³o wyko-
nawcze, przygotowuj¹ce dla Rady Ministrów
oraz innych organów pañstwa przeró¿ne kwestie
z zakresu spraw europejskich – od opiniowania
aktów prawnych, przez analizy i propozycje stra-
tegii, po inne dzia³ania. Chodzi o wykorzystanie
synergii tej czêœci administracji pañstwowej
z doœwiadczeniem z zakresu spraw zagranicz-
nych ministra spraw zagranicznych i kierowane-
go przez niego ministerstwa. Jest rzecz¹ ewiden-
tn¹, ¿e dzisiaj sprawne zarz¹dzanie sprawami
europejskimi na forum Unii Europejskiej wyma-
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ga z jednej strony du¿ej praktyki i doœwiadczenia
w sprawach wewn¹trzwspólnotowych, a z dru-
giej strony wykorzystania kontaktów bilateral-
nych pomiêdzy Polsk¹ a krajami cz³onkowskimi
Unii Europejskiej, co zapewnia w³aœnie Minister-
stwo Spraw Zagranicznych. Odpowiednia syner-
gia tych dzia³añ pozwala na kszta³towanie soju-
szy, na lepsz¹ prezentacjê stanowiska Polski, na
uzyskiwanie lepszych wyników zarówno w spra-
wach na forum wewnêtrznym Wspólnoty, jak
i w kontaktach z poszczególnymi naszymi par-
tnerami, cz³onkami Unii Europejskiej.

Przechodz¹c do czêœci szczegó³owej, stwier-
dzam, ¿e wynikaj¹ z tego nastêpuj¹ce konsek-
wencje. Przede wszystkim zaproponowany sk³ad
Komitetu do Spraw Europejskich. Nie jest rzecz¹
przypadku, ¿e jest to komitet dzia³aj¹cy na pozio-
mie ministrów, wszak¿e reprezentowanych stale
przez ich zastêpców. Pozwolê sobie zwróciæ uwa-
gê, ¿e ta konstrukcja prawna nie jest zupe³nie
nieznana. Ona wystêpuje w szeregu systemów
prawnych. Mo¿na j¹ okreœliæ zasad¹ reprezenta-
cji lub zasad¹ pe³nomocnictwa publicznopra-
wnego. Ona wystêpuje te¿ w pewnym zakresie
w ramach prawodawstwa polskiego, na przyk³ad
w ukszta³towaniu wielu centralnych organów
administracji pañstwowej, które z urzêdu po-
wi¹zane s¹ ze stanowiskami podsekretarzy lub
sekretarzy stanu w poszczególnych minister-
stwach. Choæby generalny konserwator zabyt-
ków, którym z urzêdu jest mianowany sekretarz
lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, g³ówny inspektor
ochrony œrodowiska i sporo innych centralnych
organów, które s¹ powi¹zane synergicznie, po-
siadaj¹ w³asn¹ odpowiedzialnoœæ jako organ
centralny administracji pañstwowej, a równo-
czeœnie zastêpuj¹ ministra.

Zawarte we wnioskach mniejszoœci zast¹pie-
nie proponowanych rozwi¹zañ zwyk³ym upo-
wa¿nieniem do zastêpowania na poszczegól-
nych posiedzeniach Komitetu do Spraw Euro-
pejskich nie spe³ni tej funkcji, któr¹ da zapre-
zentowane przez projektodawców pe³ne pe³no-
mocnictwo o charakterze sta³ym. Przypomnê, ¿e
nie chodzi tutaj o proste oddelegowanie upra-
wnieñ decyzyjnych, które opiera siê na art. 268
kodeksu postêpowania administracyjnego,
upowa¿niaj¹ce do podejmowania konkretnych
decyzji w imieniu ministra, ani te¿ o dzia³anie na
podstawie art. 37 ust. 5 ustawy o Radzie Mini-
strów, co ma miejsce w przypadku, gdy sekre-
tarz stanu zastêpuje ministra. Te regulacje ma-
j¹ doœæ ograniczony kr¹g przedmiotowy, ponie-
wa¿ zwi¹zane s¹ albo z upowa¿nieniem do œciœle
okreœlonych dzia³añ, wymienionych w upowa¿-
nieniu, lub, tak jak w przypadku sekretarza sta-
nu, dzia³aj¹ wtedy, kiedy minister nie kieruje fi-

zycznie i faktycznie resortem, bo na przyk³ad
przebywa za granic¹ lub z innych przyczyn nie
jest w stanie pe³niæ funkcji osobiœcie. Tutaj cho-
dzi o sta³e upowa¿nienie i zapewnienie ci¹g³oœci
pracy komitetu.

Oczywiœcie podniesione przez przedstawicieli
mniejszoœci obawy maj¹ swoje uzasadnienie. By-
³y one przedmiotem rozwa¿añ tak¿e w czasie ana-
liz wewn¹trz rz¹du i w czasie prac legislacyjnych
w Sejmie. Chcê jednak wyraŸnie podkreœliæ, ¿e
analiza art. 2 pozwala na nastêpuj¹ce stwierdze-
nie: przede wszystkim cz³onkami komitetu s¹ mi-
nistrowie. Reprezentowanie ich ma charakter re-
gu³y, ale nie jest nakazem. To znaczy, pozwo-
li³bym sobie tutaj nie zgodziæ siê z argumentacj¹
zaprezentowan¹ przez pana marsza³ka Cimosze-
wicza, i¿ zjawienie siê ministra konstytucyjnego
lub prezesa Rady Ministrów mog³oby byæ trakto-
wane w jakikolwiek sposób jako nadu¿ycie. Ale
w pe³ni podzielam pogl¹d, który pan marsza³ek
wyrazi³, ¿e by³oby to absurdalne rozumienie.
W tym jesteœmy zgodni. Kiedy minister siê zjawia,
jest oczywiste, ¿e, zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt a, jest
dzia³aj¹cym cz³onkiem komitetu i w tym momen-
cie reprezentuj¹cy go zastêpca nie bierze udzia³u
w pracach komitetu.

Szczególny zapis dotyczy przewodniczenia ko-
mitetowi przez prezesa Rady Ministrów, który
sam nie jest jego cz³onkiem. Oczywiœcie mo¿na by
pos³u¿yæ siê przepisami art. 146 i nastêpnych
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo przepi-
sami ustawy o Radzie Ministrów, które jasno po-
wiadaj¹, ¿e prezes Rady Ministrów kieruje wszys-
tkimi cia³ami bêd¹cymi emanacj¹ Rady Mini-
strów, ale, aby unikn¹æ jakichkolwiek w¹tpliwo-
œci, projektodawca postanowi³ to w sposób wyraŸ-
ny w tym zapisie doprecyzowaæ. Wydaje siê, ¿e za-
prezentowany zapis w praktyce nie bêdzie budzi³
w¹tpliwoœci, które zosta³y wyra¿one przez pañ-
stwa senatorów.

Odnosz¹c siê do innych wniosków zg³oszonych
przez komisjê i przez senatorów w trakcie prac
w komisjach, chcia³bym powiedzieæ, ¿e projekto-
dawca w wiêkszoœci siê z nimi zgadza.

Mo¿na toczyæ dyskusje na temat propozycji wy-
ra¿onej w pkcie 1 uchwa³y, czyli do art. 3 ust. 1
pkt 1 lit. i, poniewa¿ wymienione tu przepisy byæ
mo¿e ulegn¹ w nied³ugiej przysz³oœci zmianie.
Wspomnia³em ju¿ o projekcie, który Prezydium
Sejmu ma zamiar zg³osiæ, w zakresie wspó³pracy
Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach
zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Unii Europejskiej. Wówczas oczywiœcie
odniesienie do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.,
reguluj¹cej ten zakres materialny, bêdzie ju¿ nie-
aktualne, ale jest to kwestia legislacyjna, która
te¿ mo¿e byæ przyjêta.

W pozosta³ym zakresie projektodawca w trak-
cie prac komisji zaakceptowa³ zaprezentowane
poprawki. Dziêkujê uprzejmie.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Uprzejmie dziêkujê, Panie Ministrze. Proszê zo-
staæ z nami, poniewa¿ byæ mo¿e pañstwo senato-
rowie maj¹ pytania do pana ministra.

Proszê bardzo, pan marsza³ek Bogdan Boru-
sewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Szanowny Panie Ministrze, w art. 32, precyzu-

j¹cym, jakie kwestie obejmuje dzia³ spraw zagra-
nicznych, projekt dokonuje zmian. W poprzednim
zapisie art. 32 ust. 1 pkt 2 brzmia³ tak: dzia³
spraw zagranicznych obejmuje reprezentowanie
i ochronê interesów Rzeczypospolitej Polskiej
i obywateli oraz polskich osób prawnych zagrani-
c¹. A pkt 3 tak: wspó³pracê z Polakami zamieszka-
³ymi za granic¹, w tym wspieranie polskich insty-
tucji kulturalnych i oœwiatowych za granic¹.

Pañstwo proponujecie zast¹pienie tego nowym
zapisem art. 32 ust. 1 pkt 4, który brzmi bardzo
podobnie, ale nie identycznie. Oto on. Dzia³ spraw
zagranicznych obejmuje: sprawy ochrony intere-
sów obywateli Polski, polskich osób prawnych za
granic¹ oraz wspó³pracy i wspierania za granic¹
obywateli polskich oraz zamieszka³ych tam Pola-
ków, a tak¿e polonijnych instytucji kulturalnych
i oœwiatowych.

Czy z tej zmiany wynika, ¿e Ministerstwo
Spraw Zagranicznych chce przej¹æ opiekê nad Po-
loni¹ i Polakami za granic¹?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Andrzej Kremer:
Myœlê, Panie Marsza³ku, ¿e to by³aby nadinter-

pretacja zaprezentowanego przepisu. Ten zapis
rzeczywiœcie zosta³ przeredagowany w ten spo-
sób, i¿ wyakcentowano w ust. 1 reprezentowanie
interesów pañstwa jako ca³oœci poprzez podanie,
i¿ dzia³ spraw zagranicznych obejmie sprawy sto-
sunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi pañ-
stwami i organizacjami miêdzynarodowymi.
A w ust. 4, jak s³usznie pan marsza³ek zacytowa³,
poszerzono dotychczasowy zapis, podkreœlaj¹c
tak¿e wspieranie za granic¹ obywateli Polski oraz
zamieszka³ych tam Polaków, a tak¿e Polonii i in-
stytucji kulturalno-oœwiatowych. To nie oznacza
wy³¹cznoœci ministra spraw zagranicznych ani ja-
kiejkolwiek nadrzêdnoœci, a tylko potwierdzenie
tej funkcji, jak¹ minister spraw zagranicznych

spe³nia poprzez swoje placówki we wspó³pracy
z Wysok¹ Izb¹ czy te¿ na jej zlecenie. Jest rzecz¹
oczywist¹, ¿e w tym zakresie placówki nadzoro-
wane przez ministra spraw zagranicznych s³u¿¹
pomoc¹ Wysokiemu Senatowi, ale tak¿e wy-
pe³niaj¹, jak pan marsza³ek doskonale wie, pew-
ne funkcje w³asne, nie tylko z funduszy Senatu
czy fundacji, ale tak¿e z pewnych œrodków w³as-
nych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na
przyk³ad spe³niaj¹ pewn¹ funkcjê wspieraj¹c¹
polonijne instytucje kulturalne i oœwiatowe.
A wiêc prosi³bym uprzejmie o rozumienie tego ja-
ko uzupe³nienie i wyakcentowanie tej funkcji mi-
nistra spraw zagranicznych, która jest sprawo-
wana, ale w ¿aden sposób nie jako zast¹pienie ja-
kiejkolwiek instytucji, a zw³aszcza Wysokiego Se-
natu.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Jan Dobrzyñski, proszê.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Chcia³bym bardzo serdecznie podziêkowaæ pa-

nu marsza³kowi za czujnoœæ co do naszych spraw.
Panie Ministrze, chcia³bym wróciæ do propozy-

cji Biura Legislacyjnego, a konkretnie do art. 2,
gdy¿ nie bardzo rozumiem, czemu jest negatywna
opinia rz¹du co do tych poprawek, a ju¿ szczegól-
nie do tej s³ynnej poprawki, tak mo¿na j¹ nazwaæ,
przewijaj¹cej siê w dzisiejszej dyskusji. Chodzi
o ten nakaz, aby minister wystêpowa³ w pracach
komitetu przez swojego przedstawiciela. Co leg³o
u podstaw takiej opinii rz¹du, aby te poprawki za-
opiniowaæ negatywnie?

Ja w ogóle ju¿, Pani Marsza³ek, zauwa¿y³em,
i patrzê na to z pewn¹ obaw¹, ¿e bardzo wiele popra-
wek Biura Legislacyjnego, nie tylko w tych spra-
wach, ale równie¿ w innych, jest wrêcz nieprzyjmo-
wanych przez Wysok¹ Izbê. My jako senatorowie
bardzo czêsto te poprawki przejmujemy, ale nie
znajduj¹ one poparcia w Wysokiej Izbie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Andrzej Kremer:
Dziêkujê uprzejmie, Pani Marsza³ek.
Ja chcê powiedzieæ, ¿e to nie chodzi o nieprzyjê-

cie poprawki, tylko jak gdyby o podkreœlenie pew-
nej filozofii reprezentowanej w tym zapisie. Otó¿
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w momencie, kiedy przyjêlibyœmy wersjê zapre-
zentowan¹ przez Biuro Legislacyjne Kancelarii
Senatu, wrócilibyœmy do Rady Ministrów bis, to
znaczy, ustawa sta³aby siê bezprzedmiotowa
w czêœci dotycz¹cej ukszta³towania odrêbnego
komitetu. Co wiêcej, by³aby niekonstytucyjna, bo
wbrew przepisom o Radzie Ministrów powierza³a-
by kierowanie tym komitetem jednemu z mini-
strów, niezale¿nie od tego, czy by³by to minister
spraw zagranicznych, czy jakikolwiek inny, po-
niewa¿ komitet sk³ada³by siê wy³¹cznie z wszyst-
kich cz³onków Rady Ministrów. Kierowanie Rad¹
Ministrów konstytucyjnie jest zagwarantowane
prezesowi Rady Ministrów. Czyli nie mamy tutaj
do czynienia z prost¹ poprawk¹ legislacyjn¹, tyl-
ko jak gdyby z niezrozumieniem istoty zaprezen-
towanego przez rz¹d rozwi¹zania. I pozwoli³em
sobie przedstawiæ to w ten sposób, ¿e nie ma ¿a-
dnego nakazu reprezentowania ministra przez je-
go nastêpcê, natomiast jest to ustawowe zagwa-
rantowanie pewnej regu³y, która wystêpuje
w praktyce. Wydaje siê, ¿e jest to rozwi¹zanie le-
gislacyjnie bardziej poprawne i przede wszystkim
rozwi¹zuj¹ce podniesione w czasie debaty proble-
my. Chcê zwróciæ uwagê, ¿e w przeciwnym wy-
padku konstrukcja, która by istnia³a, mia³aby
nastêpuj¹cy przebieg: minister jest zastêpowany
na ka¿dym posiedzeniu przez jednego ze swoich
zastêpców, byæ mo¿e w praktyce przez tego same-
go, ale zasada zwyk³ego oddelegowania, jaka jest
w praktyce wielu komitetów czy na samym posie-
dzeniu Rady Ministrów, gdzie minister konstytu-
cyjny mo¿e byæ reprezentowany przez sekretarza
lub podsekretarza stanu… No, to siê zdarza
w praktyce. I to oznacza li tylko, ¿e ten reprezen-
tant ma bardzo w¹ski zakres udzia³u w tym posie-
dzeniu, ograniczony do tematyki tam okreœlonej.
Tutaj natomiast udzielenie takiego pe³nomocni-
ctwa oznacza, ¿e wyznaczony reprezentant mini-
stra odpowiada tak¿e za ten zakres swoich dzia-
³añ, które podejmowa³ w ramach tego komitetu.
A zakres dzia³añ komitetu jest zakresem zagwa-
rantowanym konstytucyjnie w ten sposób, i¿ nie
wykracza poza zakres dzia³añ i upowa¿nienia Ra-
dy Ministrów. Rada Ministrów zaœ swoj¹ w³asn¹
decyzj¹ przydziela temu komitetowi pewne upra-
wnienia do rozpatrywania pewnego zakresu
spraw w ramach upowa¿nienia ustawowego. I to
jest procedura, która – moim zdaniem i zdaniem
projektodawcy – nie budzi ¿adnych zastrze¿eñ
konstytucyjnych. To jest po prostu wybór roz-
wi¹zania, które opiera siê na zasadzie reprezenta-
cji pewnego pe³nomocnictwa o pewnym okreœlo-
nym zakresie, które jest odmienne od reprezento-
wania jednostkowego do podejmowania œciœle
okreœlonych decyzji, co wystêpuje w administra-
cji pañstwowej. Tak¿e mnie minister spraw zagra-
nicznych upowa¿ni³ w drodze pisemnej do pode-

jmowania pewnych decyzji w jego imieniu w œciœle
okreœlonym zakresie. Czyli to jest po prostu próba
stworzenia organu, który jest umocowany w spo-
sób poprawny legislacyjnie i prawnie, który ma na
celu zapewnienie sprawnego i ci¹g³ego zajmowa-
nia siê sprawami europejskimi w zakresie admi-
nistracji rz¹dowej. Przypomnê, ¿e model, który by
powsta³, gdyby przyj¹æ rozwi¹zanie proponowane
przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, by³by
modelem Komitetu Integracji Europejskiej, który
ta ustawa w³aœnie likwiduje i który od 2004 r. ani
razu nie zebra³ siê w swoim sk³adzie. A wiêc to nie
chodzi o prost¹ kwestiê legislacyjn¹. Oczywiœcie
ja w pe³ni siê zgadzam z panem senatorem co do
wagi uwag Biura Legislacyjnego, ale pozwolê so-
bie podkreœliæ, ¿e na tym etapie procedury legisla-
cyjnej to trzecie lub czwarte pañstwowe biuro le-
gislacyjne, które dany projekt opiniuje, po Rz¹do-
wym Centrum Legislacyjnym i po Biurze Legisla-
cyjnym Kancelarii Sejmu, to jest Biuro Legislacyj-
ne Kancelarii Senatu, poddaj¹ce ka¿dy z projek-
tów wnikliwej analizie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Pan senator Tadeusz Gruszka.
Kto jeszcze chcia³by zapytaæ? Pan senator Ci-

moszewicz i pan senator Andrzejewski. To mo¿e
spróbujemy tak jak poprzednio, jeœli mo¿na.

Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, nie zgodzê siê z wywodem, któ-

ry zosta³ przed chwil¹ przedstawiony, ¿e nie wia-
domo by³oby, kto mia³by przewodniczyæ komite-
towi, który minister. Jest wskazany minister w³a-
œciwy do spraw cz³onkostwa Rzeczypospolitej. Ja
do tej pory myœla³em, ¿e ustawodawca ma chêæ
podwy¿szenia rangi tego organu poprzez nadanie
cz³onkostwa odpowiednim ministrom. Nale¿a³o-
by w takim razie to odwróciæ, w³aœciwie stworzyæ
Radê Ministrów bis i powiedzieæ, ¿e to nie jest mi-
nister, stwierdziæ wprost, ¿e to jest sekretarz sta-
nu albo podsekretarz, którego szczegó³owy zakres
dzia³ania itd. Byæ mo¿e tak¹ filozofiê nale¿y przy-
j¹æ, ¿eby wykluczyæ wszelkie w¹tpliwoœci wynika-
j¹ce z cz³onkostwa. I w punkcie czwartym, w da-
nym komitecie odpowiedni minister mo¿e braæ
udzia³ w pracach… Dlatego mo¿e zmieñmy filozo-
fiê i wszelkie w¹tpliwoœci… Bo podkreœlam, ¿e do
tej pory myœla³em, i¿ aby nadaæ odpowiedni¹ ran-
gê, wyznaczamy ministrów, którzy s¹ reprezento-
wani… Ale z tego, co pan przedstawi³, wynika, ¿e
to maj¹ byæ reprezentanci. A wiêc mówmy wprost,
¿e cz³onkami s¹ sekretarze odpowiednich mini-
sterstw. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Teraz poproszê o zadanie pytania pana senato-

ra W³odzimierza Cimoszewicza.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Dziêkujê bardzo.
Mam nadziejê, ¿e nieprawnicy nam wybacz¹,

ale pora jest taka, ¿e trochê sk³ania do tego typu
polemik i refleksji.

Panie Ministrze, jako prawnik oczywiœcie zgo-
dzi siê pan z tym, ¿e przepis prawny mo¿e byæ sfor-
mu³owany tak, ¿e w ogóle nie bêdzie zawiera³ ta-
kich okreœleñ jak obowi¹zek, nakaz itd., itd, a jego
interpretacja bêdzie jednoznaczna. W tym przy-
padku wydaje siê, ¿e przepis okreœlaj¹cy sk³ad
cz³onkowski, sformu³owany w tak kategoryczny
sposób czy tak kategorycznie stwierdzaj¹cy zasa-
dê reprezentowania przez, mo¿na interpretowaæ
tylko jako stworzenie zasadniczej regu³y. Pan zre-
szt¹, u¿ywaj¹c takiego argumentu, ¿e gdyby by³o
inaczej, to by³oby to niekonstytucyjne, czyli ¿e sy-
tuacj¹ prawid³ow¹, tak¹, o jakiej osi¹gniêcie cho-
dzi rz¹dowi, jest, aby to nie funkcjonowa³o na po-
ziomie ministrów, cz³onków Rady Ministrów, tyl-
ko ich zastêpców, sam potwierdza, ¿e chodzi w³a-
œnie o to, aby stworzyæ normê, regu³ê, po¿¹dany
sposób zachowania ministrów, polegaj¹cy na
tym, ¿e oni sami nie bior¹ w tym udzia³u, tylko
bior¹ w tym udzia³ ich przedstawiciele, sekretarze
i podsekretarze stanu. Czyli tworzy siê tutaj ro-
dzaj zobowi¹zania, nie tylko politycznego, ale tak-
¿e prawnego, bo tak ten przepis jest sformu³owa-
ny. Czy pan siê z tym nadal nie zgadza?

I jeszcze jedna kwestia. Mówi³ pan w³aœnie, ¿e
gdyby komitet zbiera³ siê na poziomie ministrów
i gdyby przewodniczy³ mu minister spraw zagra-
nicznych, to wystêpowa³aby sprzecznoœæ z kon-
stytucj¹, poniewa¿ to jedynie premier mo¿e prze-
wodniczyæ takiemu gremium. Otó¿ to, co pañstwo
proponujecie, mo¿e w praktyce doprowadziæ do
sytuacji jeszcze gorszej. Je¿eli przypadkowo zda-
rzy siê, ¿e wszyscy ministrowie z wyj¹tkiem mini-
stra spraw zagranicznych wpadn¹ na pomys³, ¿e-
by osobiœcie wzi¹æ udzia³ w posiedzeniu tego ko-
mitetu, to wtedy gremium, które jest to¿same ze
sk³adem Rady Ministrów minus premier i mini-
ster spraw zagranicznych, bêdzie przewodniczy³
sekretarz stanu w resorcie spraw zagranicznych.
A wiêc je¿eli pañskie rozumowanie, ¿e sytuacja,
w której komitetem z³o¿onym z ministrów kiero-
wa³by minister spraw zagranicznych, narusza
konstytucjê, jest prawid³owe, to tym bardziej pra-
wid³owe jest, ¿e sprzeczne z konstytucj¹ by³oby,
gdyby tym gremium kierowa³ sekretarz stanu,
a nie pe³ny minister. W moim przekonaniu, to ro-
zumowanie jest po prostu nieprawid³owe i nie po-

winno byæ u¿ywane jako argument. Wydaje mi
siê, ¿e strzelacie ze zbyt du¿ej artylerii w sprawie,
która nie jest tego warta. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
I jeszcze trzecie pytanie, trzecia wypowiedŸ.

Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Czy nie rozwa¿ano jednak, ¿e ranga tego dzia³u,

zakres panowania nad nim przekracza obcecnie
zakres kompetencji ministra spraw zagranicz-
nych? Czy nie nale¿a³o utworzyæ osobnego mini-
sterstwa w tym zakresie? Wydaje mi siê, ¿e w tej
chwili wymaga tego ranga integracji europejskiej,
dynamika i zakres tych kompetencji, które s¹
zwi¹zane z tym dzia³em administracji rz¹dowej.
Te poprzednio zg³oszone w¹tpliwoœci co do sk³adu
samego komitetu by³yby rozwi¹zane, gdybyœmy
mieli do czynienia z pe³noprawnym cz³onkiem Ra-
dy Ministrów w zakresie tego dzia³u administracji
rz¹dowej. I to jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy specjalnego trybu two-
rzenia korpusu s³u¿by zagranicznej, który prze-
widuje ustawa. Jest tu szereg pracowników –
mam na myœli art. 19 – i specjalny tryb, pomija-
j¹cy dotychczasowy tryb szkolenia przygotowaw-
czego MSZ i specjalnych wymogów postêpowania
przygotowawczego przed nadaniem stopnia dyp-
lomatycznego. Tutaj nagle pojawia siê szczególny
tryb przyznawania pracownikom inkorporowa-
nym do resortu komitetu integracji od razu stopni
dyplomatycznych. Czy chodzi o taki szczególny
tryb odnowienia kadry korpusu s³u¿by zagranicz-
nej? Wydaje mi siê, ¿e to rozsadza dotychczasow¹
strukturê, w któr¹ musz¹ wejœæ ci, którzy prze-
chodz¹ szkolenie przygotowawcze, przygotowa-
nie, i spe³niaj¹ wymogi zwi¹zane z nadaniem
stopnia dyplomatycznego.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pana ministra o udzielenie odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Andrzej Kremer:
Dziêkujê uprzejmie, Pani Marsza³ek.
Odnosz¹c siê do kwestii podniesionej przez pa-

na senatora Gruszkê, do Rady Ministrów bis,
chcê powiedzieæ wyraŸnie, ¿e szereg zasiêganych
przez nas opinii, nie tylko legislacyjnych, ale
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i konstytucyjnych, odwodzi³ nas od takiego roz-
wi¹zania, poniewa¿ w takim przypadku wszystkie
sprawy europejskie powinny trafiaæ na posiedze-
nie Rady Ministrów. Nie ma potrzeby tworzenia
Rady Ministrów bis, poniewa¿ Rada Ministrów is-
tnieje, ma pe³ne umocowania, mo¿e siê zbieraæ
codziennie etc. Przyk³ad Komitetu Integracji Eu-
ropejskiej, który dzia³a na poziomie ministrów,
jak te¿ opinie konstytucjonalistów spowodowa³y,
i¿ poszukiwaliœmy innego rozwi¹zania.

Zgadzam siê z panem marsza³kiem Cimoszewi-
czem, ¿e tak sformu³owany zapis oznacza de facto
ustanowienie regu³y. Mo¿na sobie wyobraziæ obe-
cnoœæ ministrów na ka¿dym zebraniu. W najdalej
id¹cym wyobra¿alnym przypadku, który jednak
raczej nie zajdzie, dosz³oby do sytuacji opisanej
przez marsza³ka. To jest problem zwi¹zany z po-
ruszaniem siê po gruncie troszkê nowatorskim.
Podzielam opiniê pana marsza³ka, i¿ zastosowane
konstrukcje by³y do tej pory stosowane w prawie
polskim parcjalnie, w niektórych czêœciach. My
nie mamy ukszta³towanej regu³y wytwarzania, ¿e
tak powiem, cia³ rz¹dowych, które s¹ cia³ami
dzia³aj¹cymi czêsto, stale, permanentnie i ma-
j¹cymi okreœlone ramy. To, co projektodawca
chcia³ w pe³ni uzyskaæ, to jest dookreœlenie upra-
wnieñ tego komitetu. Ró¿nica pomiêdzy Rad¹ Mi-
nistrów a tym komitetem jest taka, ¿e gdyby ko-
mitet zebra³ siê w ca³oœci w sk³adzie ministrów
cz³onków Rady Ministrów, to oczywiœcie by³by do
rozstrzygniêcia problem ich kompetencji. W tym
momencie dzia³aliby jednak w ramach kompeten-
cji, w troszeczkê, zgadzam siê, nietypowej i absur-
dalnej sytuacji polegaj¹cej na tym, ¿e ta sama Ra-
da Ministrów udzieli³aby sobie upowa¿nienia do
dzia³ania w wê¿szym zakresie na ni¿szym szczeb-
lu. To jest próba uzyskania tego, czego obecnie nie
mamy w polskim systemie administracji rz¹do-
wej. Ja rozumiem, ¿e ta propozycja budzi szereg
ró¿nych pytañ i w¹tpliwoœci, ale jest to próba wy-
brniêcia z tego, ¿e Rada Ministrów nie by³aby
w stanie rozpatrywaæ tego wszystkiego, co rozpa-
truje dzisiaj KERM. Trzeba sobie zdawaæ sprawê
z tego, ¿e mówimy w tej chwili ju¿ o dziesi¹tkach
i setkach dokumentów zwi¹zanych ze sprawami
europejskimi, które przep³ywaj¹ przez admini-
stracjê rz¹dow¹ ró¿nego szczebla. Z przywo³anej
listy komitet nie zajmuje siê rozpatrzywaniem
spraw najwa¿niejszych, tych spraw, które w ogóle
nale¿¹ do kompetencji Rady Ministrów. Art. 3
ust. 2 mówi tylko o uzgadnianiu projektów, które
i tak musz¹ byæ przed³o¿one do rozstrzygniêcia
i decyzji Radzie Ministrów we wszystkich wa¿niej-
szych sprawach.

Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora An-
drzejewskiego, informujê, ¿e w³aœnie likwidujemy
osobne ministerstwo – de facto UKIE jest swego
rodzaju ministerstwem – a¿eby osi¹gn¹æ efekt

synergii, to znaczy po³¹czyæ doœwiadczenia i kom-
petencji w sprawach wspólnotowych z mo¿liwo-
œci¹ dzia³ania na forum europejskim w pe³nym
wymiarze, zarówno wspólnotowym, jak i bilate-
ralnym. Nieporozumieniem jest tylko przypusz-
czanie, ¿e to ministerstwo zajmuje siê wszystkimi
sprawami europejskimi. Ten urz¹d bêdzie siê za-
jmowa³ tylko koordynacj¹ spraw, a wiêc zape-
wnieniem jednolitoœci stanowiska na forum Unii
Europejskiej, koordynowaniem poczynañ ró¿-
nych resortów. Coraz wiêcej spraw nale¿y do
kompetencji poszczególnych ministrów kieru-
j¹cych dzia³ami administracji rz¹dowej, którzy
odpowiadaj¹ za wdra¿anie prawa wspólnotowego,
za realizacjê wielu dokumentów, przygotowywa-
nie stanowiska Polski w ramach rad sektorowych
czy w ramach grup ró¿nego szczebla, w których
reprezentuj¹ Rzeczpospolit¹ Polsk¹.

Odniosê siê teraz do art. 19. Pan senator ma
oczywiœcie racjê, jest to inkorporacja do grona
pracowników s³u¿by zagranicznej ministerstwa
spraw zagranicznych grupy pracowników korpu-
su s³u¿by cywilnej zatrudnionej w tej chwili
w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej. Ma-
my do czynienia z pewnym zamkniêtym krêgiem
podmiotowym. Te osoby w dniu wejœcia w ¿ycie
ustawy bêd¹ cz³onkami korpusu s³u¿by cywilnej
zatrudnionymi w Urzêdzie Komitetu Integracji
Europejskiej. Tryb regulacji, który przyznaje im
mo¿liwoœæ stania siê cz³onkami korpusu s³u¿by
zagranicznej, jest taki sam, jaki przyznano praco-
wnikom Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ustawie z 2001 r. o s³u¿bie zagranicznej. Je¿eli
spe³niaj¹ kryteria formalne, uzyskuj¹ uprawnie-
nia przewidziane w ustawie o s³u¿bie zagranicz-
nej. A je¿eli nie spe³niaj¹, to musz¹ przejœæ ca³y
tryb szkoleniowy i proceduralny przewidziany dla
uzyskania stopnia dyplomatycznego i statusu
cz³onka korpusu s³u¿by zagranicznej.

Pozwolê sobie jeszcze przypomnieæ, ¿e mówimy
o grupie licz¹cej oko³o trzystu osób. A wiêc to nie
jest jakiœ element, który rozsadzi… To jest mniej
wiêcej oko³o 10% dzisiejszego sk³adu korpusu
s³u¿by zagranicznej.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Wiêcej chêtnych do zadawania pytañ nie widzê.
A, jeszcze pan senator Andrzejewski.
Proszê uprzejmie.

Senator Piotr Andrzejewski:
Interesuje mnie instytucja ruchomego cz³onka

komitetu, który przewodniczy… (Weso³oœæ na sa-
li) No premier jest ruchomym cz³onkiem, tak przy-
najmniej z tego wynika. Napisano: jest to nowa in-
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stytucja ruchomego cz³onka. Sprawa jest dosyæ
innowacyjna w tym zakresie. Czy to bêdzie tylko
jeden ruchomy cz³onek w postaci premiera, który
przewodniczy komitetowi, czy te¿ w ogóle ta insty-
tucja w jakiœ sposób siê upowszechni?

I nastêpne pytanie. W jakim zakresie jest ot-
warty katalog kompetencji? Przewiduje siê jedno-
czeœnie, ¿e w przypadku, gdy Rada Ministrów go
upowa¿ni, komitet mo¿e upowa¿niæ do rozpatry-
wania, rozstrzygania i uzgadniania spraw innych
ni¿ wymienione w ust. 1, zwi¹zane z cz³onko-
stwem. A wiêc jest to tak zwana nieograniczona
kompetencja komitetu i mo¿liwoœæ cedowania
uprawnieñ Rady Ministrów na komitet, czyli dele-
gacja ustawowa. Jak ona siê ma do konstytucyj-
nego uprawnienia naczelnego organu w³adzy
pañstwowej? To jest takie otwarte blankietowe
pe³nomocnictwo, tak? Dziêkujê.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Andrzej Kremer:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Pan senator pozwoli³ sobie pos³u¿yæ siê termi-

nem, który jest pozaprawny i pozaustawowy. Po-
zwolê sobie zwróciæ uwagê na konstrukcjê, która
tu jest zawarta. Otó¿ zapis art. 2 ust. 3 nie wynika
z czego innego, jak tylko z chêci… Chodzi o dwa
zagadnienia, które poniek¹d by³y w tle dzisiejszej
dyskusji.

(Senator Piotr Andrzejewski: Nie jest cz³on-
kiem, a uczestniczy jako cz³onek.)

Nie jest cz³onkiem, ale nie uczestniczy jako
cz³onek. Nie jest cz³onkiem Rady Ministrów, ale
w momencie, kiedy…

(Rozmowy na sali)
Zaraz, zaraz. Zechce pan senator na dwie rze-

czy zwróciæ uwagê. Pozwolê sobie poprosiæ pana
o trzymanie siê tekstu prawnego, który mamy
przed oczyma.

W momencie, gdy zjawi siê prezes Rady Mini-
strów, korzystaj¹c jak gdyby z tego, ¿e i tak jest
prze³o¿onym wszystkich znajduj¹cych siê na sali,
byæ mo¿e ten zapis, o czym wspomnia³em wczeœ-
niej, nie bêdzie konieczny. Ale ¿eby przeci¹æ
wszelkie w¹tpliwoœci, prezes Rady Ministrów
przewodniczy… A przewodnicz¹cy komitetu,
okreœlony w art. 2 ust. 2 pkt 1, uczestniczy w po-
siedzeniu jako cz³onek komitetu. To pojêcie jest
pojêciem prawnym i nie budzi ¿adnej w¹tpliwoœci.
Nie ma tu dodatkowych cz³onków, Panie Senato-

rze, to jest ten sam cz³onek komitetu, który do tej
pory przewodniczy³ komitetowi.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale nie jest cz³on-
kiem sta³ym.)

Panie Senatorze, drugie zdanie nie odnosi siê
do prezesa Rady Ministrów, tylko do przewodni-
cz¹cego komitetu, który jest cz³onkiem sta³ym.
W zwi¹zku z tym komitetowi nie przybywa cz³on-
ków.

(Weso³oœæ na sali)
Bardzo uprzejmie przepraszam pana senatora.

Ja rozumiem, ¿e w tym momencie to okreœlenie
pozaprawne mo¿emy uznaæ za licentia poetica.

Je¿eli chodzi o tak zwane upowa¿nienie gene-
ralne, nie jest to nic innego, jak istniej¹ce upra-
wnienie Rady Ministrów. Katalog jest zamkniêty
w art. 3 ust. 1 i 2. Pozwolê sobie zwróciæ uwagê, i¿
istnieje pewna dynamika procesu integracji euro-
pejskiej. Pojawiaj¹ siê nowe akty prawne,
w zwi¹zku z tym mog¹ siê pojawiæ zagadnienia
niewymienione w tych dwóch ustêpach. I wów-
czas Rada Ministrów mo¿e podj¹æ decyzjê o po-
wierzenie tego komitetowi. Przypomnê, ¿e nie jest
to rozwi¹zanie nieznane w prawodawstwie. Ono
wystêpuje dzisiaj na przyk³ad w ustawie o Radzie
Ministrów. Takie upowa¿nienie nie musi byæ na-
wet przedmiotem uchwa³y i decyzji ca³ej Rady Mi-
nistrów, mo¿e byæ przedmiotem decyzji prezesa
Rady Ministrów, niezale¿nie z jakiego obozu poli-
tycznego by siê wywodzi³. Kolejni prezesi Rady
Ministrów korzystali z takiego uprawnienia, po-
wo³uj¹c komitety czy grupy robocze i przydziela-
j¹c im pewien zakres pracy. Nie jest to ¿adna klau-
zula generalna, ¿aden zapis, który by odbiega³
w jakikolwiek sposób od praktyki legislacyjnej
w tym zakresie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
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 senatora Piotra £uka-
sza Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Wyso-

ki Senacie!
Proponowana ustawa ma niew¹tpliwie donios-

³e znaczenie ustrojowe. Tworzy nowy dzia³ admi-
nistracji rz¹dowej: Cz³onkostwo Rzeczypospolitej
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Polskiej w Unii Europejskiej. Okreœla kompeten-
cje, sk³ad personalny, subsydiarny nawet w kom-
petencji Rady Ministrów. Tym bardziej wa¿ne
jest, ¿eby przyjrzeæ siê uprawnieniom konstytu-
cyjnym, ¿e stosowana bezpoœrednio konstytucja
niedoprecyzowana ustawami rodzi, jak widaæ
w tej kadencji, szereg w¹tpliwoœci interpretacyj-
nych, które wywo³uj¹ nawet koniecznoœæ orzecz-
nictwa Trybuna³u Konstytucyjnego. W celu upo-
rz¹dkowania hierarchii funkcjonowania naczel-
nych organów w³adzy wykonawczej, trzeba siêg-
n¹æ do ich hierarchii zapisanej w konstytucji.
Otó¿ prezydent jest naczelnym organem w³adzy
wykonawczej, wymienianym z racji mandatu,
który ma, przed Rad¹ Ministrów. Zarówno prezes
Rady Ministrów, jak i minister nie jest naczelnym
organem w³adzy wykonawczej. Tylko Rada Mini-
strów in corpore. Prezydent czuwa nad przestrze-
ganiem konstytucji i stoi na stra¿y suwerennoœci,
bezpieczeñstwa pañstwa, nienaruszalnoœci jego
terytorium i prezydent wykonuje swoje zadania
w zakresie i na zasadach okreœlonych w konstytu-
cji i ustawach. Jak na razie w ustawach jest defi-
cyt tych kompetencji. Ale jednoczeœnie prezydent,
jak mówi art. 133 ust. 3, w zakresie polityki zagra-
nicznej wspó³dzia³a z prezesem Rady Ministrów
i w³aœciwym ministrem. Je¿eli po³¹czymy to z ty-
mi przepisami z art. 10 co do hierarchii w³adzy
wykonawczej, naczelnych organów, to zobaczy-
my, ¿e ca³a polityka zagraniczna nie mo¿e prze-
cie¿ byæ sprzeczna z czuwaniem nad przestrzega-
niem konstytucji, nie mo¿e z ni¹ byæ sprzeczna,
nie mo¿e mieæ innych celów ni¿ te, które ma na-
czelny organ nadrzêdny, to znaczy innych ni¿
strze¿enie suwerennoœci i bezpieczeñstwa. Dlate-
go prezydent jest najwy¿szym reprezentantem
pañstwa polskiego, w tym Rady Ministrów i ca³ej
polityki przyjmowanej przez Radê Ministrów we
wspó³dzia³aniu, jak z tego wynika, z prezydentem
jako naczelnym organem w³adzy wykonawczej.
I wydaje mi siê, ¿e przy konstruowaniu konstytu-
cji zak³adaliœmy pewien model, w którym prezy-
dent – wtedy by³ to prezydent Kwaœniewski – jako
naczelny organ w³adzy wykonawczej nie pozosta-
wa³ w kolizji, któr¹ mamy dzisiaj, z drugim naczel-
nym organem, jakim jest Rada Ministrów. Bo
przypomnê, ¿e zarówno minister, jak i prezes Ra-
dy Ministrów s¹ organami podrzêdnymi z konsty-
tucyjnego punktu widzenia. W tej sytuacji kon-
stytucja nie zawiera³a przepisów kolizyjnych. Je-
dnak dzisiaj wydaje siê potrzeb¹ chwili dointer-
pretowanie tych przepisów i dokomponowanie te-
go, co dotyczy nie norm kolizyjnych, ale zakresu
wspó³dzia³ania naczelnego organu w³adzy wyko-
nawczej, jakim jest prezydent, z podrzêdnymi or-
ganami, poœrednimi w³adzy wykonawczej, jakimi
s¹ prezes Rady Ministrów i w³aœciwy minister. Ta-
ka jest hierarchia konstytucyjna. I skoro dzisiaj

konstruujemy nowy dzia³, tak zasadniczy, ¿e bu-
dzi nawet moje zastrze¿enia, to dlaczego mamy do
czynienia z tym samym ministrem spraw zagrani-
cznych, a nie ze szczególnym, odrêbnym mini-
sterstwem dotycz¹cym Unii Europejskiej? To tym
bardziej nie mo¿na pomin¹æ tutaj kompetencyj-
nych uprawnieñ prezydenta w zakresie w³aœnie
wspó³dzia³ania, a przynajmniej zobowi¹zania.
Mo¿na to zapisaæ trochê inaczej, mo¿na to doo-
kreœliæ.

Wydaje siê jednak, ¿e mankamentem tej usta-
wy jest pominiêcie ca³kowicie tej kwestii, tym bar-
dziej ¿e mamy do czynienia z ju¿ wniesionymi do
laski marsza³kowskiej w Sejmie, a nie funkcjonu-
j¹cymi projektami w tym zakresie. Mamy równie¿
porozumienie polityczne miêdzy premierem i pre-
zydentem na zasadzie politycznej co do pewnych
zastrze¿eñ i gwarancji przy podpisywaniu prawa
wewnêtrznego, uzgodnionego politycznie, a nie-
obleczonego w kszta³t prawny, je¿eli chodzi o wa-
runki odst¹pienia od wynegocjonowanych przez
prezydenta szczególnych warunków, na których
Polska przyst¹pi³a do popisania przez prezydenta
Traktatu z Lizbony.

Wydaje mi siê, ¿e nie mo¿na tej problematyki ze-
pchn¹æ tylko na grunt rozgrywek politycznych.
I nie nale¿y czekaæ na Kancelariê Prezydenta RP
czy stanowisko premiera, bo jako w³adza ustawo-
dawcza jesteœmy w³adz¹ nadrzêdn¹ w stosunku
do organów w³adzy wykonawczej i czy one chc¹,
czy nie chc¹, czy przejawi¹ inicjatywê, czy nie, na-
szym obowi¹zkiem jest bezkolizyjne kszta³towanie
kompetencji ustrojowych naczelnych organów
w³adzy pañstwowej w Polsce. St¹d proponujê po-
prawkê polegaj¹c¹ na dodaniu tam, gdzie jest mo-
wa o kompetencjach okreœlonego ministra w dziale
„Cz³onkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Eu-
ropejskiej”, jednoczeœnie w dwóch miejscach, tego
wspó³dzia³ania z prezydentem. Po pierwsze tam,
gdzie mówimy, ¿e minister w³aœciwy do spraw za-
granicznych wspó³uczestniczy w istotnych dla in-
teresów Rzeczypospolitej Polskiej relacjach miê-
dzynarodowych, proponujê napisaæ: we
wspó³dzia³aniu z prezydentem. To nie szkodzi, a ta
kompetencja na pewno wynika z konstytucji. Jeœli
nie zapiszemy tego w ustawie, to bêdzie nastêpna
kolizja, bo prezydent jest uprawniony do stosowa-
nia konstytucji wprost, gdy tego nie ma w ustawie.
Po drugie, tam, gdzie mówimy, ¿e minister w³aœci-
wy do spraw zagranicznych ustala organizacjê
i kierunek dzia³alnoœci polskich placówek zagrani-
cznych w rozumieniu przepisów o s³u¿bie zagrani-
cznej, mo¿na bez tworzenia nowych kolizji dopi-
saæ: w porozumieniu z prezydentem, bo przecie¿
tak naprawdê prezydent mianuje. Ju¿ mieliœmy
pewn¹ kolizjê w zwi¹zku ze zw³ok¹ w mianowaniu
wskazanych przez ministra spraw zagranicznych
kandydatów na ambasadorów.

No i wreszcie ta poprawka, do której siê przy-
³¹czam, a któr¹ z³o¿y³, aczkolwiek nie wyst¹pi³ je-
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szcze w tej sprawie, wiêc bardzo przepraszam pa-
na marsza³ka… Problem polega na dopisaniu up-
rawnieñ Senatu w art. 12: po uprawnieniach Se-
jmu by³yby dopisane uprawnienia wynikaj¹ce
z Regulaminu Senatu.

¯eby nie przed³u¿aæ, sk³adam te poprawki
i proszê o ich rozwa¿enie przez w³aœciwe komisje.
Dziêkujê. (Oklaski)

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

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
W trakcie udzielania odpowiedzi upewnia³ mnie

pan, ¿e celem stworzenia komitetu jest stworzenie
Rady Ministrów bis. I to jest na zasadzie… Pana od-
powiedzi, które pada³y z tej mównicy, brzmia³y
w ten sposób, ¿e chcia³abym, a bojê siê dokonaæ
w³aœnie takiego ruchu. Wychodz¹c naprzeciw ta-
kim obawom, wprost proponujê poprawkê do prze-
myœlenia przez dzisiejszy wieczór i noc polegaj¹c¹
na tym, ¿e tworzymy w³aœnie tak¹ Radê Ministrów
bis –bo to jest integralnasprawawtejustawie –któ-
rej przewodnicz¹cym bêdzie sekretarz do spraw eu-
ropejskich bêd¹cy sekretarzem stanu w urzêdzie
obs³uguj¹cym ministra w³aœciwego do spraw cz³on-
kostwa RP w Unii Europejskiej. Jednoznacznie
okreœlamy, ¿e bêdzie to podsekretarz, a nie mini-
ster.Cz³onkamis¹sekreterze i podsekretarze stanu
odpowiednich ministerstw. Wskazywa³ pan, ¿e ist-
niej¹ takie stanowiska, które s¹ samodzielne i pole-
gaj¹nazaufaniuministradosekretarzaczy te¿pod-
sekretarza. Ten komitet nie bêdzie robi³ wiêcej, tyl-
ko to, do czego zostanie upowa¿niony przez Radê
Ministrów. W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e nale¿y po-
wo³aæ komitet, w sk³ad którego bêd¹ wchodzili se-
kretarze i podsekretarze, bo tak jak to pan uzasa-
dnia³, w komitecie integracji nie by³o takiej sytuacji,
¿e spotykali siê ministrowie, tylko by³y to osoby
w randze wiceministrów. Dlatego, ¿eby usankcjo-
nowaæ prawem, to co jest w rzeczywistoœci, wnoszê
poprawkê. Proszê o jej przyjêcie. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Wittbrodt, proszê o zabranie g³osu.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym tylko siê odnieœæ do dwóch kwe-

stii, które by³y poruszone przez pana senatora

Andrzejewskiego. Rozumiem, ¿e chcemy dbaæ
o jakoœæ tego dzia³ania, ale obawiam siê, ¿e propo-
zycja, która jest tutaj dyskutowana, ¿eby utwo-
rzyæ na przyk³ad odrêbny resort, powo³aæ odrêb-
nego ministra, nie rozwi¹zuje w ogóle problemu.
Jest bowiem tak, ¿e gdy wystêpujemy jako Komi-
sja Spraw Unii Europejskiej, to mamy do czynie-
nia z problemami z ró¿nych obszarów, z ró¿nych
dziedzin. I ¿ebyœmy jako jedyni mogli podejmowaæ
wszystkie kwestie unijne, powinniœmy mieæ re-
prezentacjê ze wszystkich dziedzin. Czyli to w³a-
œciwie prowadzi³oby, Panie Senatorze, moim zda-
niem do utworzenia rz¹du w rz¹dzie. Ale to nie jest
rozwi¹zanie i dlatego myœlê, ¿e przedstawiana
w tej chwili propozycja rz¹du dotyczy w³aœnie zna-
lezienia takiego kompromisu, ¿eby tego nie two-
rzyæ, a koordynowaæ dzia³anie ró¿nych resortów.
I to jest ten kierunek, w którym i Senat bêdzie mu-
sia³ w przysz³oœci pewnie pójœæ.

Druga sprawa, sprawa kompetencji. Oczywi-
œcie bardzo wa¿ne jest wspó³dzia³anie w trójk¹cie
rz¹d – prezydent – parlament, ale tak na dobr¹
sprawê te regulacje dotycz¹ tylko tego, co siê dzie-
je w rz¹dzie. Tam jest mowa o tym, ¿e trzeba kon-
sultowaæ… My mo¿emy zapytaæ rz¹d i na przy-
k³ad uzyskiwaæ opinie. Oczywiœcie s³uszna uwa-
ga, ¿e tam powinno byæ sformu³owanie: i z Sena-
tem. Ale na przyk³ad dopisywanie tam regulacji,
¿e prezydent ma wspó³dzia³aæ w powo³ywaniu
ambasadorów… Ambasadorowie to nie tylko am-
basadorowie europejscy, ale i na ca³ym œwiecie.
Wobec tego jest pytanie, dlaczego wpisywaæ to tyl-
ko w tej regulacji, w obszarze, który dotyczy Unii
Europejskiej. Wydaje mi siê, ¿e wpisanie samego
wspó³dzia³ania bêdzie znowu rodzi³o problemy, co
to wspó³dzia³anie oznacza. Czy to dalej bêdzie oz-
nacza³o uzgadnianie stanowisk? Je¿eli nie regu-
luje tego wystarczaj¹co konstytucja – to ona
okreœla bowiem g³ówne relacje miêdzy prezyden-
tem, rz¹dem, parlamentem – je¿eli to jest niewy-
starczaj¹ce i potrzebne s¹ doprecyzowania, dore-
gulowania, to wydaje mi siê, trzeba by³oby pomyœ-
leæ nad pozosta³ymi elementami. Tutaj bowiem te
regulacje dotycz¹ samego rz¹du, jego wnêtrza,
i tego, co my konsultujemy. O wspó³dzia³aniu sa-
mego parlamentu i rz¹du mówi odrêbna ustawa.
Byæ mo¿e jest potrzebna jakaœ odrêbna regulacja,
je¿eli s¹ z tym problemy na linii rz¹d – prezydent.
Ale ja bym to widzia³ raczej jako odrêbn¹ regula-
cjê. Moim zdaniem, nie mieœci siê to w tej materii,
o której dyskutujemy. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê te¿, ¿e wnioski o charakterze legisla-

cyjnym z³o¿yli na piœmie senatorowie: Klima, Ci-
moszewicz, Borusewicz, Wittbrodt, Andrzejew-
ski, Gruszka.
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Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski… Czy

przedstawiciel rz¹du chcia³by siê ustosunkowaæ
do wniosków?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Andrzej Kremer: Dziêkujê.)

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Spraw Zagra-
nicznych oraz Komisjê Spraw Unii Europejskiej
o ustosunkowanie siê do przedstawionych wnios-
ków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystêpujemydorozpatrzeniapunktuszesna-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o jêzyku polskim.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 626,
a sprawozdanie komisji w druku nr 626A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Kultury i Œrod-
ków Przekazu senatora Andrzeja Grzyba o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Andrzej Grzyb:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
W imieniu Komisji Kultury i Œrodków Przekazu

sk³adam sprawozdanie z prac komisji nad
uchwalon¹ przez Sejm w dniu 16 lipca 2009 r.
ustaw¹ o zmianie ustawy o jêzyku polskim.

Marsza³ek Senatu dnia 21 lipca 2009 r. skiero-
wa³ ustawê do komisji. Komisja rozpatrzy³a usta-
wê na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2009 r.

Poniewa¿ niedawno zajmowaliœmy siê t¹ usta-
w¹, pominê przedstawienie celu i przedmiotu tej
ustawy. Projekt ustawy stanowi³ przed³o¿enie Se-
natu. Celem projektu by³o i jest dostosowanie sy-
stemu prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyj-
nego. Przyjêcie projektu inicjatywy ustawodaw-
czej Senatu i wniesienie jej do Sejmu nast¹pi³o
w dniu 19 marca 2009 r. Pierwsze czytanie pro-
jektu odby³o siê w sejmowej Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu. Nie wniesiono poprawek,
a przyjête przez Sejm brzmienie ustawy odpowia-
da treœci projektu wniesionego przez Senat. Sejm
przyj¹³ ustawê jednomyœlnie, nie by³o g³osów
przeciwnych i nikt nie wstrzyma³ siê od g³osu.

Nasze Biuro Legislacyjne zauwa¿y³o, ¿e jednak
coœ przeoczono, a dok³adnie to, ¿e art. 8 ust. 2 i 3
utraci³y moc obowi¹zuj¹c¹ z dniem 30 czerwca
2006 r. Z punktu widzenia zasad techniki prawo-
dawczej nie jest mo¿liwe nadanie nowego brzmie-
nia przepisom, które utraci³y moc. W takiej sytua-
cji przyjêta praktyka jest taka, ¿e stosuje siê do-
danie nowego uregulowania w stosownym miej-
scu ustawy, czyli najczêœciej kolejnego ustêpu oz-

naczonego liter¹. Ustawa z dnia 7 paŸdziernika
1999 r. o jêzyku polskim w czasie jej obowi¹zywa-
nia podlega³a kilkakrotnej nowelizacji. Obecna
nowelizacja jest dziewi¹t¹. Mo¿na siê wiêc spo-
dziewaæ, ¿e zostanie sporz¹dzony jej tekst jednoli-
ty. Zgodnie z §106 zasad techniki prawodawczej
przygotowuje siê go z zachowaniem numeracji
tekstu pierwotnego. W miejscu przepisu uchylo-
nego nie dodaje siê uzupe³nienia, lecz oznacza je-
dnostkê jako uchylon¹. Podobnie jest w sytuacji
utraty mocy na podstawie orzeczenia Trybuna³u
Konstytucyjnego.

Dlatego nale¿y rozwa¿yæ wprowadzenie nastê-
puj¹cej poprawki o charakterze formalnym uw-
zglêdniaj¹cej te zasady, które tutaj przytoczy³em.
Nie bêdê przytacza³ treœci ca³ej poprawki, ponie-
wa¿ jest ona w druku nr 626A. Poprawka ma cha-
rakter technicznolegislacyjny. Zmiany dotycz¹
art. 8. Zmiana ta zawiera odes³anie do zakwestio-
nowanego przez trybuna³ ust. 3. Dokonuje siê
wiêc odpowiedniej korekty tego oznaczenia i uw-
zglêdnia treœæ pozosta³ych ustêpów, zgodnie
z ustaw¹ przyjêt¹ przez Sejm, porz¹dkuj¹c jedy-
nie ich oznaczenia, okreœlaj¹c je jako ust. 1a i 1b
zamiast jako ust. 2 i 3.

Komisja wnosi, aby Wysoki Senat uchwaliæ ra-
czy³ za³¹czony projekt ustawy wraz z poprawk¹.
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 pytania? Nie ma.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez Senat.
Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Merta,

pragnie zabraæ g³os w sprawie rozpatrywanej
ustawy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Tomasz Merta:
Panie Marsza³ku, chcê tylko powiedzieæ, ¿e Mi-

nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego po-
piera zarówno tekst ustawy, jak i tê poprawkê,
która zosta³a zaproponowana przez Biuro Legis-
lacyjne. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

39. posiedzenie Senatu w dniu 30 lipca 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jêzyku polskim 259

(marsza³ek B. Borusewicz)



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

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania

siê… Pytanie?
(Senator Piotr Andrzejewski: Do dyskusji…)
A, to proszê bardzo.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

u senatora prowadz¹cego listê mówców. Przemó-
wienie senatora nie mo¿e byæ d³u¿sze ni¿ dziesiêæ
minut, Panie Senatorze, a podpisane wnioski
o charakterze legislacyjnym musz¹ byæ zg³aszane
do marsza³ka Senatu do momentu zamkniêcia
dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra
£ukasza Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-

nacie!
Trudno mi zg³aszaæ poprawki, skoro zg³asza-

³em je przy wnoszeniu tej inicjatywy i skoro zosta-
³y nieuwzglêdnione przez Senat in corpore, podob-
nie przez Sejm i przez ministra, który to progra-
mowa³. Jedno z tych zastrze¿eñ zosta³o dostrze¿o-
ne dopiero teraz, a nie poprzednio przy procedo-
waniu przez Biuro Legislacyjne w Senacie, ani
w Sejmie.

Wydaje mi siê, ¿e to jest pierwsze memento od-
noœnie do tego, jak dalece nale¿y czytaæ takie tek-
sty i to, co z nich wynika w praktyce, a nie tylko to,
co siê uwa¿a, ¿e z nich wynika. Ju¿ w toku prac
w Sejmie potwierdzi³y siê zastrze¿enia, które zg³a-
sza³em w Senacie przy wnoszeniu tej inicjatywy,
to znaczy, potwierdzi³o siê, ¿e byæ mo¿e w pewnym
zakresie jest to niedŸwiedzia przys³uga w wykona-
niu orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego. Bo
na przyk³ad Pañstwowa Inspekcja Pracy, podob-
nie jak ja w ramach moich zastrze¿eñ, zinterpre-
towa³a ten przepis jako nakazuj¹cy sporz¹dzanie
przez pracodawcê zagranicznego wobec praco-
wnika z innego kraju, tak¿e nie z Polski, umowy
tylko w jêzyku dla niego zrozumia³ym. Mo¿e to byæ
ukraiñski, ale w przysz³oœci mo¿e to byæ i chiñski.
Ta umowa ma na celu przede wszystkim ochronê
praw pracownika do tego, aby mieæ zrozumia³y
tekst swoich zobowi¹zañ prawnych. Ustawa jest,
moim zdaniem, Ÿle zredagowana, i potwierdza to
stanowisko Pañstwowej Inspekcji Pracy, zreszt¹
ju¿ rozdane cz³onkom komisji, w którym mowa, ¿e
nie ma funduszy na t³umaczenie tej umowy, jako
¿e dokumenty te, jak mówi ust. 2, podlegaj¹ wy-
k³adni, ale je¿eli bêdzie sporz¹dzona tak¿e wersja
w jêzyku polskim. Tymczasem dokumenty te s¹
sporz¹dzane w jêzyku polskim, ale z zastrze¿e-
niem, to znaczy, z wy³¹czeniem tego passusu,
w którym mowa o sporz¹dzaniu ich w jêzyku ob-

cym na wniosek osoby œwiadcz¹cej pracê lub kon-
sumenta, w³adaj¹cych tym jêzykiem, niebê-
d¹cych obywatelami polskimi, a pouczonych tyl-
ko uprzednio o prawie do sporz¹dzenia umowy
lub innego dokumentu w jêzyku polskim. To wy-
³¹cza, ze wzglêdu na wyk³adniê systemow¹, logi-
czn¹ i jêzykow¹, stosowanie ust. 1, który mówi, ¿e
takie dokumenty obligatoryjnie musz¹ byæ naj-
pierw sporz¹dzone w jêzyku polskim. Wyk³adnia
Pañstwowej Inspekcji Pracy to potwierdza.
W zwi¹zku z tym ja nie wiem, jak to bêdzie. Po to,
¿eby te umowy wywo³a³y jakiekolwiek skutki
w ¿yciu wewnêtrznym i prawnym pañstwa pol-
skiego, ludzie bêd¹ musieli ponieœæ koszty ich t³u-
maczenia. Podobnie Pañstwowa Inspekcja Pracy,
¿eby skontrolowaæ, czy umowa o pracê jest wyko-
nywana w³aœciwie, te¿ musi ponieœæ koszty t³u-
maczenia, ¿eby siê nim pos³u¿yæ w polskim ob-
szarze prawnym.

Z tych wzglêdów wstrzymam siê od g³osu w g³o-
sowaniu nad t¹ ustaw¹, która w takim kszta³cie
zosta³a przyjêta przez Sejm jako inicjatywa Sena-
tu i poparta przez w³adzê wykonawcz¹. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e panowie senatoro-

wie Bisztyga i Zaj¹c z³o¿yli swoje przemówienia
w dyskusji do protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu sie-
demnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykony-
waniu mandatu pos³a i senatora.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 624,
a sprawozdanie komisji w druku nr 624A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Zbi-
gniewa Szaleñca, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Pragnê w imieniu Komisji Regulaminowej, Ety-

ki i Spraw Senatorskich przedstawiæ sprawozda-
nie o uchwalonej przez Sejm w dniu 16 lipca
2009 r. ustawie o zmianie ustawy o wykonywaniu
mandatu pos³a i senatora. Posiedzenie komisji
odby³o siê 23 lipca, sprawozdanie zawarte jest
w druku nr 624A.
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Wysoka Izbo, ustawa ta dostosowuje prawo
obowi¹zuj¹ce pos³ów i senatorów, zawarte w usta-
wie o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora, do
zasad obowi¹zuj¹cych w ustawie o œwiadczeniach
emerytalnych i do mo¿liwoœci ³¹czenia tych œwiad-
czeñ emerytalnych nabytych w sposób prawid³owy
z innym uposa¿eniem za wykonywan¹ pracê.

Obecnie sytuacja jest taka, ¿e senator, który na-
by³ œwiadczenia emerytalne, musi wybraæ: albo
uposa¿enie, albo œwiadczenia emerytalne. Zdaje
siê, ¿e takie rozwi¹zanie jest g³êboko niesprawied-
liwe, i ta ustawa, która jest przed³o¿eniem posel-
skim, zmienia w³aœnie tê postaæ rzeczy i dostoso-
wuje prawo do obowi¹zuj¹cych zasad powsze-
chnych.

W art. 1 pkt 2 jest powiedziane, ¿e wszyscy,
powiem w skrócie, pos³owie i senatorowie, któ-
rzy nabyli prawa do œwiadczeñ emerytalnych
opieraj¹c siê na odpowiednich zasadach doty-
cz¹cych emerytur i rent zawartych w ustawach
o Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i o ubez-
pieczeniu spo³ecznym rolników, którzy ukoñ-
czyli szeœædziesi¹t lat w przypadku kobiet
i szeœædziesi¹t piêæ lat w przypadku mê¿czyzn,
oraz pos³owie i senatorowie, którzy zgodnie
z ustaw¹ z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrze-
niu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz
ich rodzin albo z ustaw¹ z dnia 18 lutego 1994 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,
Agencji Wywiadu, S³u¿by Kontrwywiadu Woj-
skowego, S³u¿by Wywiadu Wojskowego, Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra¿y Gra-
nicznej, Biura Ochrony Rz¹du, Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, S³u¿by Wiêziennej oraz ich ro-
dzin, których emerytura stanowi 75% podstawy
jej wymiaru, bez uwzglêdnienia podwy¿szenia
z tytu³u inwalidztwa pozostaj¹cego w zwi¹zku ze
s³u¿b¹, mog¹ pobieraæ uposa¿enie senatorskie
i w ten sposób nabyte prawa do œwiadczeñ eme-
rytalnych.

Na posiedzeniu komisji to dostosowanie usta-
wy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora nie
wzbudzi³o dyskusji i zastrze¿eñ merytorycznych
senatorów. Biuro Legislacyjne zg³osi³o pewne za-
strze¿enia co do tak zwanej poprawnoœci legisla-
cyjnej tej¿e ustawy, cz³onkowie komisji uznali je-
dnak, ¿e s¹ to bardzo drobne zastrze¿enia i nie
wnieœli ¿adnych poprawek. I w imieniu komisji
chcia³bym prosiæ Wysok¹ Izbê o przyjêcie tej usta-
wy bez poprawek. 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.

Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy komisja

dyskutowa³a, ilu parlamentarzystów to dotyczy?
Dziêkujê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Nie dyskutowaliœmy na ten temat i wydaje mi

siê, i¿ w tym przypadku to nie ma istotnego zna-
czenia, tym bardziej ¿e dotyczy to równie¿ pos³ów.
Tak ¿e nie mam tej wiedzy.

(Senator Tadeusz Gruszka: Parlamentarzy-
stów.)

Tak. Parlamentarzystów.
(Senator Tadeusz Gruszka: To i pos³owie.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê. Wiêcej pytañ nie ma.
Panie Senatorze, dziêkujê bardzo.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez po-

s³ów.
Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os

w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Dziêkujê, nie zg³a-
szamy ¿adnych uwag.)

Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym
z omawianym punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
takie pytanie? Nie widzê nikogo chêtnego.

To ja chcia³bym je zadaæ.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, nauczyciele maj¹ jakby osob-

n¹ regulacjê, wed³ug Karty Nauczyciela. Czy te
uregulowania, które tutaj wprowadzamy, obejm¹
tak¿e nauczycieli?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Jestem przekonany, ¿e tak, ¿e obejm¹ tak¿e

nauczycieli, poniewa¿ te uregulowania dotycz¹
wszystkich osób, które ukoñczy³y szeœædziesi¹t
lat w przypadku kobiet i szeœædziesi¹t piêæ lat
w przypadku mê¿czyzn. Karta Nauczyciela
umo¿liwia rozpoczêcie pobierania œwiadczenia
w wieku ni¿szym, a wiêc po przekroczeniu tych
szeœædziesiêciu i szeœædziesiêciu piêciu lat. Zre-
szt¹ i tak ci nauczyciele, nawet ju¿ bez Karty Na-
uczyciela, mogliby te œwiadczenia pobieraæ,
w zwi¹zku z tym jestem przekonany, ¿e tak¿e na-
uczycieli by to dotyczy³o.
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Nie dotyczy³oby to ich w sytuacji, gdyby to by³o
przed osi¹gniêciem tego wieku. Ale to jest wiek,
który… Ustawa zosta³a skonstruowana w³aœnie
tak, ¿eby skorelowaæ to w pe³ni z systemem eme-
rytalnym, a system emerytalny tym siê charakte-
ryzuje, ¿e osoba, która osi¹gnie pe³ny wiek emery-
talny, otrzymuje pe³n¹ emeryturê. I nikt nie pyta,
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych nie pyta takiej
osoby, czy wykonuje ona jeszcze jak¹œ dodatkow¹
pracê, ponadto nie ma zawieszenia œwiadczenia
z tego tytu³u. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Rz¹d reprezentuje pan minister Bucior.
Czy s¹ jakieœ pytania? Nie widzê zg³oszeñ.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

pisa³ siê do g³osu…
(Senator Leon Kieres: Ja siê zapisa³em.)
A, przepraszam.
(G³osy z sali: Nie, nie…)
(Senator Leon Kieres: Minutê, minutê. Sprawa

jest wa¿na.)
(G³os z sali: Trzymamy za s³owo.)
Dobrze. Panie Senatorze, nie zamkn¹³em jesz-

cze dyskusji.
Proszê bardzo. Pan senator Kieres zapisa³ siê

do g³osu.

Senator Leon Kieres:
Przepraszam, ale innej okazji nie bêdzie, a spra-

wa jest wa¿na i na pewno wywo³a kontrowersje.
W zwi¹zku z tym biorê na siebie odpowiedzialnoœæ
za to, co w tej chwili powiem. Zreszt¹ w innych gre-
miach ju¿ o tej propozycji wspomina³em.

Czas rozpocz¹æ dyskusjê na temat sytuacji
emerytalno-rentowej parlamentarzystów, i to ge-
neralnie. Nie mo¿e byæ tak, ¿e do Kancelarii Sena-
tu wp³ywaj¹ podania osób, które ze wzglêdu na
biedê, tak¿e tê wywo³an¹ czy spowodowan¹…

(G³os z sali: By³ych, by³ych parlamentarzy-
stów.)

Tak jest, chodzi oczywiœcie o by³ych parlamen-
tarzystów. …Spowodowan¹ utrat¹ kwalifikacji
zawodowych. Nie maj¹ oni dzisiaj poczucia stabi-
lizacji ¿yciowej tylko dlatego, ¿e nie potrafili czy
te¿ nie mogli, z ró¿nych wzglêdów, wróciæ na drogê
kariery zawodowej, w efekcie znajduj¹ siê dziœ
w sytuacji ur¹gaj¹cej elementarnym zasadom
funkcjonowania obywatela w tym pañstwie.

Uwa¿am, ¿e powinniœmy podj¹æ prace, na razie
przynajmniej analityczno-studialne – wiem, ¿e
w Sejmie te¿ ju¿ mówi siê o tym – na temat mo¿li-
woœci przyjêcia pewnych rozwi¹zañ uwzglêdnia-
j¹cych, w odniesieniu do spraw emerytalnych by-
³ego parlamentarzysty, jego pobyt w parlamencie.

To, moim zdaniem, powinno byæ przedmiotem
naszej szczególnej troski, a tak¿e przejawem pew-
nej odwagi. Ja rozumiem, ¿e jest czas kryzysu, ¿e
mo¿e niezrêcznie jest o tym mówiæ, ale mo¿e w³aœ-
nie dlatego, ¿e jest taka sytuacja, powinniœmy
o niej wspomnieæ, a przynajmniej nie zapominaæ
o niej. Biorê to na siebie, na mnie mo¿ecie pañ-
stwo zrzucaæ odpowiedzialnoœæ za to, ¿e te sprawy
zosta³y ujawnione dzisiaj w Senacie. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Zaj¹c z³o-

¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do protoko³u*.
Zamykam dyskusjê.
(Senator Jan Dobrzyñski: A Bisztyga?)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ja nie.)
(SenatorJanDobrzyñski:Oj,nawali³ tymrazem.)
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Proszê pana senatora sekretarza o komunikaty.

Senator Sekretarz
Witold Idczak:

Szanowni Pañstwo!
Informujê, ¿e posiedzenie prezydium odbêdzie

siê 31 lipca o godzinie 8.30.
Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Zagrani-

cznych oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej od-
bêdzie siê w dniu 31 lipca o godzinie 9.00 w sali
plenarnej Senatu. Porz¹dek posiedzenia: rozpa-
trzenie wniosków zg³oszonych podczas debaty do
ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich.

Posiedzenie Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-
cznych odbêdzie siê 31 lipca, to jest jutro, o godzi-
nie 8.15 w sali nr 182. Powtarzam: posiedzenie
Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych odbê-
dzie siê jutro o godzinie 8.15 w sali nr 182.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Na-
rodowej oraz Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-
cznych odbêdzie siê w dniu jutrzejszym o godzinie
9.15 w sali nr 182. Powtarzam: wspólne posiedze-
nie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Bud¿etu i Finansów Publicznych odbêdzie siê ju-
tro o godzinie 9.15 w sali nr 182.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Na-
rodowej, Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej oraz Komisji Nauki, Edu-
kacji i Sportu w sprawie rozpatrzenia wniosków
do ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu fi-
na³owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi³ce

39. posiedzenie Senatu w dniu 30 lipca 2009 r.
262 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora

(podsekretarz stanu M. Bucior)

* Przemówienie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.



No¿nej UEFA EURO 2012 odbêdzie siê jutro o go-
dzinie 8.45 w sali nr 217.

Nastêpnie Komisja Gospodarki Narodowej roz-
patrzy wnioski do ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami.

Posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji odbêdzie siê w dniu jutrzej-
szym o godzinie 8.15 w sali nr 179.

Posiedzenie wspólne Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej odbê-
dzie siê jutro o godzinie 8.30 w sali nr 179… Nie,
przepraszam bardzo. To raczej jest tak, ¿e to po-
siedzenie wspólne odbêdzie siê o 8.15, a o 8.30
w sali nr 179 bêdzie samodzielne posiedzenie Ko-
misji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji.

Z kolei o godzinie 9.30, ale ju¿ w innej sali, w sa-
li nr 176, bêdzie posiedzenie wspólne komisji
praw cz³owieka z Komisj¹ Ustawodawcz¹. Zosta-
n¹ wtedy rozpatrzone wnioski zg³oszone na posie-
dzeniu do ustawy o zmianie ustawy o prokuratu-
rze oraz niektórych innych ustaw.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w spra-
wie wniosków zg³oszonych do ustawy o zmianie
ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych
innych ustaw odbêdzie siê w dniu jutrzejszym
w sali nr 102, budynek Sejmu. Pocz¹tek obrad
o godzinie 8.30. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Og³aszam przerwê do jutra, 31 lipca, do godzi-

ny 10.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 22 minut 47)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 02)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Panie i Panowie Senatorowie! Jutro przypada

szeœædziesi¹ta pi¹ta rocznica wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego, bohaterskiego zrywu setek
tysiêcy naszych rodaków.

Uczcijmy pamiêæ poleg³ych minut¹ ciszy.
(Wszyscy wstaj¹) (Chwila ciszy)

Dziêkujê.
Wœród nas, tam za kamer¹, jest jeden z tych,

którzy brali udzia³ w tym zrywie – pan Mieczys³aw
Jerzy Grudniak. (Oklaski)

Dziêkujê bardzo za to wyró¿nienie dla mnie
i dla Senatu.

A teraz przystêpujemy do rozpatrzenia pun-
ktu osiemnastego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji z dzia³alnoœci w 2008 r. wraz
z Informacj¹ o podstawowych problemach radio-
fonii i telewizji w 2008 roku.

Tekst sprawozdania zawarty jest w druku
nr 529, a sprawozdanie Komisji Kultury i Œrod-
ków Przekazu w druku nr 529S.

Pragnê powitaæ obecnego na dzisiejszym posie-
dzeniu Senatu przewodnicz¹cego Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, panaWitoldaKo³odziejskiego.

Proszê pana przewodnicz¹cego o zabranie g³o-
su i przedstawienie sprawozdania.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Corocznie, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o ra-

diofonii i telewizji, Krajowa Rada Radiofonii i Tele-
wizji przedstawia sprawozdanie ze swojej dzia³alno-

œci za rok poprzedzaj¹cy oraz informacjê o podsta-
wowych problemach radiofonii i telewizji. Zwycza-
jowo jest to równie¿ okazja do rozpoczêcia corocznej
dyskusji, dotycz¹cej zwykle nie tylko Krajowej Rady
i jej prac w minionym roku, ale tak¿e najwa¿niej-
szych problemów, jakie zaistnia³y na polskim ryn-
ku medialnym, oraz, jak wiemy z praktyki, wielu in-
nych spraw zwi¹zanym z szeroko rozumian¹ tema-
tyk¹ mediów elektronicznych.

Wiadomo, proszê pañstwa, ¿e rynek mediów
poza swoim znaczeniem gospodarczym posiada
niezwykle wa¿ne znaczenie spo³eczne, kulturo-
twórcze, ¿e jego otoczenie to wiele splataj¹cych
siê ze sob¹ istotnych dziedzin naszego ¿ycia. Do
tych najwa¿niejszych nale¿y zapewne polityka.
¯adna inna dziedzina nie tworzy takich mo¿liwo-
œci oddzia³ywania na spo³eczeñstwo i prawa oby-
watelskie, a tak¿e na zachowania, przekonania
i wybory. Dlatego aspekt polityczny jest zawsze
istotny i zajmuje wiêksz¹ czêœæ naszych rozmów.
St¹d równie¿ wynika tak wielkie zainteresowa-
nie, a czasem i emocje, jakie niezmiennie od wie-
lu lat towarzysz¹ Krajowej Radzie Radiofonii i Te-
lewizji. Przypominam, ¿e te emocje towarzysz¹
jej od pocz¹tku, od momentu jej powstania. I ta
atmosfera niew¹tpliwie wp³ywa na odbiór spo³e-
czny, na ocenê Krajowej Rady funkcjonuj¹cej ja-
ko organ konstytucyjny, a tak¿e na ocenê spra-
wozdania, które corocznie Krajowa Rada sk³ada
i przedstawia.

Chcê jednak zauwa¿yæ, ¿e takie dyskusje maj¹
o wiele wy¿sz¹ temperaturê ni¿ dyskusje doty-
cz¹ce takich zagadnieñ, jak na przyk³ad proces
cyfryzacji, zjawisko koncentracji kapita³owej na
rynku mediów, problemy funkcjonowania i finan-
sowania mediów publicznych. A to w³aœnie tak
naprawdê s¹ zadania, którymi Krajowa Rada za-
jmuje siê przez wiêkszoœæ czasu w wiêkszoœci
swoich prac. Dzia³ania urzêdu poœwiêcone s¹
w³aœnie takim zagadnieniom, które jednak nie za-
prz¹taj¹ tak bardzo uwagi opinii publicznej z po-
wodów wczeœniej przeze mnie wymienionych.

Przedstawiaj¹c sprawozdanie w trybie usta-
wowym, 30 marca tego roku, staraliœmy siê
przede wszystkim pokazaæ, czym charakteryzo-
wa³ siê ten roczny okres w rozwoju polskich me-



diów elektronicznych, jakie wa¿ne zjawiska wy-
st¹pi³y, przed jakimi wyzwaniami stanê³a Krajo-
wa Rada. Chcê zaznaczyæ, ¿e nasz dokument ma
wyraŸn¹ cezurê czasow¹, odnosi siê bowiem tyl-
ko i wy³¹cznie do zdarzeñ w 2008 r., co jest oczy-
wiœcie zgodne z wymogami ustawy, zobowi¹zu-
j¹cej Krajow¹ Radê do przedstawiania sprawo-
zdania w³aœnie za poprzedni rok. Z tego wzglêdu
Wysoka Izba nie znajdzie w tych dokumentach –
mówiê tu równie¿ o informacji – szerszych od-
niesieñ do bie¿¹cych dzia³añ i zdarzeñ, zwi¹za-
nych na przyk³ad z pracami nowelizacyjnymi,
z dalszym etapem prac nad wprowadzeniem
w Polsce standardu DVB-T, czyli telewizji cyfro-
wej, a tak¿e do tego, co siê dzieje dzisiaj z projek-
tem pierwszego, drugiego i trzeciego multiplek-
su cyfrowego. Oczywiœcie nie ma tu równie¿ in-
formacji na temat przebiegu prac i obecnej sy-
tuacji w mediach publicznych ani informacji
o wyborach rad nadzorczych, które mia³y miej-
sce ju¿ w tym roku.

Proszê pañstwa, w tym sprawozdaniu po-
œwiêciliœmy nieco wiêcej uwagi nowej regulacji
europejskiej. Zasygnalizowaliœmy to ju¿ w spra-
wozdaniu zesz³orocznym, ale to dopiero w tym
roku ma wejœæ w ¿ycie ustawa implementuj¹ca
dyrektywê o us³ugach audiowizualnych. To jest
bardzo wa¿ny akt prawny krajów unijnych, któ-
ry w istotny sposób zmienia podejœcie do ca³ej
sfery zagadnieñ, jak¹ dotychczas obejmowa³y
regulacje dyrektywy o telewizji bez granic. Tutaj
przede wszystkim chodzi o aktualizacjê stanu
zwi¹zanego z rozwojem technologicznym, o zja-
wisko tak zwanej konwergencji, o wspó³istnie-
nie ró¿nych mediów, ró¿nych form przekazu
i ró¿nych noœników.

W naszym sprawozdaniu, proszê pañstwa,
opisujemy proces konsultacji spo³ecznych, które
zakoñczyliœmy we wrzeœniu 2008 r. Wyniki tych
publicznych konsultacji opracowaliœmy w for-
mie raportu, który zosta³ przes³any do wszyst-
kich zainteresowanych organów i instytucji.
Chodzi przede wszystkim o ministerstwo kultu-
ry, które pracuje nad ustaw¹ implementacyjn¹.

Podstawow¹ zmian¹ jest rozszerzenie zakresu
dyrektywy o nowe us³ugi audiowizualne, zaró-
wno te linearne, czyli webcasting, telewizjê inter-
aktywn¹, IPTV, streaming internetowy, jak i nie-
linearne, czyli us³ugi na ¿¹danie – chodzi o wideo
na ¿¹danie. Dla obu tych grup us³ug dyrektywa
wprowadza zró¿nicowane wymagania, uzale¿-
nione od wp³ywu tych us³ug na kszta³towanie
opinii publicznej. Krótko mówi¹c, w myœl dyrek-
tywy wchodz¹ tutaj nowe regulacje, którym bêd¹
podlega³y równie¿ te us³ugi, do tej pory ca³kowi-
cie nieregulowane. Nikt tu nie mówi o koncesjo-
nowaniu telewizji internetowej czy us³ug wideo
na ¿¹danie, ale pewne mechanizmy regulacyjne

bêd¹ jednak wprowadzane we wszystkich kra-
jach unijnych. To, jaka bêdzie jakoœæ tych regu-
lacji czy te¿ jak restrykcyjne bêd¹ zapisy, zale¿y
oczywiœcie od ustawodawcy, zale¿y równie¿ od
pañstwa.

Centralne miejsce w dyrektywie zajmuje defi-
nicja nowej us³ugi audiowizualnej – us³ugi me-
dialnej, która zawiera obowi¹zki regulacyjne, ta-
kie jak ochrona ma³oletnich czy koniecznoœæ
przestrzegania tak zwanych kwot europejskich.
Bardzo donios³¹ zmian¹ dla rynku medialnego
jest liberalizacja przepisów odnosz¹cych siê do
reklamy telewizyjnej. Chodzi o to, ¿e dyrektywa
znosi dzienny limit reklamy oraz limit dwudziestu
minut pomiêdzy kolejnymi przerwami reklamo-
wymi. Zmiana na pozór niedu¿a, bo te limity
w praktyce nie ulegaj¹ du¿ej zmianie, ale w rze-
czywistoœci jej efekt bêdzie taki, ¿e przerwy po-
miêdzy reklamami stan¹ siê coraz krótsze, na-
dawcy bêd¹ mogli zaskakiwaæ nas przerw¹ rekla-
mow¹ w dowolnym momencie, ale te bloki bêd¹
wtedy krótsze. Ta tak zwana przerwa na kawê,
kiedy jest dwunastominutowy blok reklamowy,
bêdzie i czêstsza, i krótsza. Krótko mówi¹c, mo¿e
to siê odbiæ negatywnie na ofercie telewizyjnej.

Kolejn¹ mo¿liwoœci¹, któr¹ wprowadza dyrek-
tywa, jest dopuszczenie tak zwanego product pla-
cement, czyli umieszczania produktu. W tym
przypadku dyrektywa pozostawia pañstwom
cz³onkowskim swobodê i wybór, czy product pla-
cement mo¿e byæ dozwolony, czy powinien byæ za-
kazany w ofercie nadawców. Chodzi tutaj o umie-
szczanie w celach marketingowych okreœlonych
produktów okreœlonych marek. Nie jest to bezpo-
œrednia reklama, ale oczywiœcie cel jest ten sam.
W opinii Krajowej Rady tego typu praktyka nie
przynosi korzyœci, tylko szkody, jeœli chodzi o ja-
koœæ artystyczn¹ przekazu. Stoimy na stanowis-
ku, ¿e product placement – tak, jak w kilku kra-
jach unijnych, o których wiemy, ¿e takie roz-
wi¹zane w tej chwili jest szykowane, chocia¿by
w Wielkiej Brytanii – powinien byæ po prostu za-
kazany albo mocno ograniczony.

Dyrektywa odnosi siê równie¿ do zjawiska tak
zwanej delokalizacji nadawców, a wiêc do procesu
emitowania programów dla polskich odbiorców,
ale na podstawie koncesji udzielonej w innym
kraju, wprowadzaj¹c w tym zakresie przepisy
ograniczaj¹ce takie praktyki. Tutaj i urzêdy regu-
lacyjne, i prawo pañstw cz³onkowskich s¹ z jednej
strony zmieniane pod k¹tem wprowadzenia pew-
nych limitów i uniemo¿liwiania praktyk, które
s³u¿¹ ominiêciu jurysdykcji krajowej, ominiêciu
pewnych ograniczeñ przez wykorzystanie konce-
sji w innym kraju, jak chocia¿by ochrona ma³olet-
nich czy inne gwarancje, które s¹ zapisywane
w prawie krajowym, ale z drugiej strony po to, ¿e-
by umo¿liwiæ swobodny rozwój gospodarczy i nie
hamowaæ rozwoju tych procesów. Tu jest potrzeb-
na œcis³a wspó³praca miêdzy urzêdami regulacyj-

39. posiedzenie Senatu w dniu 31 lipca 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dzia³alnoœci w 2008 r.

wraz z Informacj¹ o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2008 roku 265

(przewodnicz¹cy W. Ko³odziejski)



nymi i wypracowanie procedury tej wspó³pracy,
¿eby wyjaœnianie kwestii zwi¹zanych z progra-
mem, chocia¿by miêdzy Krajow¹ Rad¹ w Warsza-
wie a Ofcomem w Londynie, nie trwa³o pó³ roku,
tylko ¿eby ta procedura by³a sprawna i skuteczna.

Pañstwa cz³onkowskie musz¹ w ci¹gu dwu-
dziestu czterech miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie
dyrektywy implementowaæ jej przepisy, a wiêc
najpóŸniej do koñca 2009 r. ustawa musi wejœæ
w ¿ycie. Tak wielkie wyzwanie, proszê pañstwa,
musi zaznaczyæ siê w polskim prawodawstwie
i w niezwykle wa¿nych przeobra¿eniach naszego
rynku medialnego.

Kolejnym istotnym wyznacznikiem dzia³añ po-
dejmowanych na rynku medialnym w 2008 r., ale
tak¿e teraz i w najbli¿szej przysz³oœci, pozostanie
proces przechodzenia z nadawania programów
w technologii analogowej na cyfrow¹. Proces ten
nieod³¹cznie wi¹¿e siê z sugerowanym przez Uniê
terminem wy³¹czenia emisji analogowej. Chodzi
tutaj o czerwiec 2015 r. To nie jest data zakazu
emisji analogowej, tylko to jest data, w której prze-
stan¹ byæ chronione kana³y analogowe. Krótko
mówi¹c, bêd¹ one mog³y byæ zak³ócane przez emi-
sjê cyfrow¹. Dlatego jest to termin istotny, bo
w praktyce oznacza wy³¹czenie sygna³u analogo-
wego. To jest oczywiœcie data graniczna wyznaczo-
na przez Uniê Europejsk¹, a poszczególne kraje
termin wy³¹czenia telewizji analogowej wyznacza-
j¹ w innych okresach. W Polsce okreœliliœmy to na
po³owê czasu, który pozosta³, czyli w lipcu 2013 r.
nast¹pi¹ ostatnie wy³¹czenia ostatnich wysp ana-
logowych – mówiê o obszarach, na których jest za-
siêg analogowy – zgodnie z harmonogramem, który
zosta³ zaakceptowany wspólnie przez Krajow¹ Ra-
dê i Urz¹d Komunikacji Elektronicznej. Ten har-
monogram zosta³ wpisany w og³oszenie i w ca³¹
procedurê dotycz¹c¹ pierwszego multipleksu cyf-
rowego, który ma ruszyæ ju¿ we wrzeœniu, w proce-
dury og³oszenia drugiego multipleksu cyfrowego
i w procedurê zmiany rezerwacji dla telewizji publi-
cznej na trzeci multipleks cyfrowy, który docelowo
bêdzie przeznaczony do zagospodarowania wy-
³¹cznie przez nadawcê publicznego.

Proszê pañstwa, wagê procesów cyfryzacji pod-
kreœli³ te¿ Sejm Rzeczypospolitej, zwracaj¹c uwa-
gê na znaczenie procesów konwersji cyfrowej nie
tylko w aspekcie technologicznym, ale przede
wszystkim spo³ecznym. Niestety, tutaj nie jesteœ-
my usatysfakcjonowani postêpem prac. Szczegól-
nie dotkliwy jest brak ustawy, która w sposób
wszechstronny regulowa³aby ró¿ne kwestie
zwi¹zane z wdra¿aniem emisji cyfrowej.

Krajowa Rada, mimo braku rozwi¹zañ praw-
nych i strategii pañstwowej, w ubieg³ym roku
podjê³a w tej dziedzinie dzia³ania przygotowuj¹ce
rozpoczêcie nadawania cyfrowego. Te trzy multi-
pleksy, trzy ogólnopolskie pokrycia cyfrowe,

o których pañstwu wspomnia³em, staj¹ siê fak-
tem. Tak ¿e telewizja cyfrowa jeszcze w tym roku
ma szansê zaistnieæ w Polsce.

Je¿eli mówimy o problemie spo³ecznym, to bê-
dzie to problem, który bêdzie musia³ rozwi¹zaæ pol-
ski rz¹d. Tak naprawdê chodzi nie tyle o w³¹czenie
telewizji cyfrowej, ile o wy³¹czenie emisji analogo-
wej i zwi¹zany z tym problem dla g³ównie gospo-
darstw niezamo¿nych, ubogich. Wi¹¿e siê to
bowiem ze zmian¹ technologiczn¹ sprzêtu odbior-
czego, krótko mówi¹c, potrzebny jest albo nowy te-
lewizor, albo odpowiednia przystawka, która do-
stosuje sprzêt do odbioru telewizji cyfrowej, a to
jest nowa technologia, w tej chwili stosunkowo
droga. Ona oczywiœcie bêdzie tania³a, ale zawsze
bêdzie jakaœ grupa gospodarstw domowych jesz-
cze niedostosowanych do odbioru telewizji cyfro-
wej, i w momencie wy³¹czenia sygna³u analogowe-
go musimy zabezpieczyæ siê przed sytuacj¹, w któ-
rej w czêœci domów po prostu zniknie telewizja.

Jest to bardzo powa¿ny problem, którego roz-
wi¹zanie wymaga i nak³adów finansowych, i orga-
nizacyjnych, i promocyjnych, byæ mo¿e nawet
zorganizowania specjalnych grup wolontariuszy,
które bêd¹ przeprowadza³y specjalne akcje w do-
mach, po to, ¿eby ten sprzêt nie tylko dostarczyæ,
ale tak¿e zainstalowaæ. Dla m³odego cz³owieka to,
jak siê wydaje, rzecz banalnie prosta, ale dla star-
szej osoby pod³¹czenie do telewizora dekodera cy-
frowego mo¿e byæ po prostu niewykonalne. Dlate-
go trzeba i takie sytuacje przewidzieæ i ten proces
bardzo szczegó³owo zaplanowaæ.

Proszê pañstwa, ogromn¹ spraw¹, równie¿ opi-
san¹ w sprawozdaniu, jest pog³êbiaj¹cy siê nieko-
rzystny wp³yw trudnej sytuacji finansowo-ekono-
micznej na dzia³alnoœæ programow¹ spó³ek radio-
fonii i telewizji, a to z kolei nakazuje jak najpilniej-
sze podjêcie dzia³añ legislacyjnych zmierzaj¹cych
do stworzenia takiego modelu prawno-organiza-
cyjnego, który uwolni spó³ki od nakazów kodeksu
spó³ek prawa handlowego i uczyni program oraz
jego treœæ g³ównym miernikiem pracy zarz¹du.
Chodzi tutaj równie¿ o kompleksowe uregulowa-
nie spraw finansowania mediów publicznych.

Wskazuj¹c na tê czêœæ zadañ Krajowej Rady,
które nale¿a³y do ubieg³orocznych priorytetów,
chcia³bym przy okazji jeszcze wymieniæ prace
zwi¹zane z edukacj¹ medialn¹, poniewa¿ jest to
zagadnienie nies³ychanie istotne, a najczêœciej
pomijane, jeœli chodzi o dyskusjê na temat Krajo-
wej Rady, jej prac i jej zaanga¿owania w rozwój
rynku medialnego. Krajowa Rada uzna³a, ¿e kom-
petencja medialna, œwiadomy odbiór treœci me-
dialnych jest warunkiem powodzenia rewolucji
cyfrowej w mediach i podstaw¹ spo³eczeñstwa
obywatelskiego i informacyjnego.

Dzisiaj, proszê pañstwa, okazuje siê, na co
wskazuj¹ dokumenty europejskie, na co równie¿
wskazuje dyrektywa o us³ugach audiowizual-
nych, która nak³ada okreœlone zadania, ¿e jest
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potrzeba edukowania spo³eczeñstwa do odbiera-
nia mediów. To nie jest wymys³ teoretyków, to jest
realna potrzeba, dostrzegana dzisiaj na ca³ym
œwiecie. I zadaniem instytucji pañstwowej
powinno byæ równie¿ organizowanie takiej edu-
kacji medialnej. Zdaniem Krajowej Rady taka
edukacja powinna staæ siê elementem edukacji
spo³ecznej. Nowa dyrektywa, o której wspomnia-
³em, mówi o tym w swej preambule i zaleca pañ-
stwom cz³onkowskim dzia³ania zwi¹zane z upo-
wszechnianiem umiejêtnoœci korzystania z me-
diów we wszystkich grupach spo³ecznych. Po pro-
stu dzisiaj trzeba uczyæ korzystania z mediów.

Odpowiedzi¹ na te zalecenia s¹ dzia³ania o cha-
rakterze koordynacyjnym, podjête przez Krajow¹
Radê. W kwietniu 2008 r. powsta³ w Krajowej Ra-
dzie zespó³ do spraw edukacji medialnej. O jego
dzia³aniach bardzo obszernie informujemy rów-
nie¿ w samym sprawozdaniu. Opinie Krajowej
Rady na temat edukacji medialnej znalaz³y te¿
wyraz w jej stanowisku z dnia 10 czerwca w spra-
wie potrzeby upowszechniania wiedzy z zakresu
edukacji medialnej. Tam uznaliœmy, ¿e edukacja
medialna jest istotnym elementem œwiadomego
i efektywnego korzystania ze wspó³czesnych me-
diów elektronicznych, i jednoczeœnie wyraziliœmy
zaniepokojenie marginalizacj¹ tej tematyki w sys-
temie szkolnictwa. Tutaj zaanga¿owanie ze stro-
ny ministerstw te¿ jest niezwykle istotne.

Proszê pañstwa, wœród kwestii, które uznaliœ-
my za konieczne do pilnej zmiany, znalaz³y siê
tak¿e postulaty, które wi¹¿¹ siê ze statusem me-
diów publicznych. Ja ju¿ o tym wspomnia³em
– chodzi o kompleksowe uregulowanie kwestii fi-
nansowania, modelu prawno-organizacyjnego
spó³ek, jako zadanie bardzo istotne, ale z zastrze-
¿eniem, ¿e nie mo¿e byæ ono realizowane w wa-
runkach prymatu doraŸnych celów politycz-
nych. Krajowa Rada niejednokrotnie zwraca³a
uwagê, ¿e wype³nianiu misji nadawcy publiczne-
go nie sprzyja uzale¿nienie od wp³ywów reklamo-
wych. To równie¿ widaæ w zestawieniach zamie-
szczonych w sprawozdaniu, w informacji, w po-
równaniach Ÿróde³ przychodów spó³ek radiofonii
i telewizji publicznej ze spó³kami komercyjnymi,
z zestawieniami programowymi. Krótko mówi¹c,
im wiêcej reklam, tym mniej czasu poœwiêconego
na produkcjê i emisjê misyjn¹. Dlatego obecnoœæ
nadawców publicznych na rynku reklamowym
nie mo¿e stanowiæ punktu odniesienia do two-
rzenia programu. Konieczne jest stworzenie pre-
cyzyjnych ustawowych kryteriów, na których
podstawie mo¿na bêdzie oceniæ, na ile program
nadawców publicznych wype³nia zobowi¹zania
misyjne, ale tak¿e precyzyjnego, trwa³ego, sta³e-
go rozwi¹zania, i to przede wszystkim zwi¹zane-
go z finansowaniem mediów publicznych, bo tyl-
ko w ten sposób ten problem mo¿na rozwi¹zaæ.

Proszê pañstwa, nie chcia³bym wykraczaæ poza
tematykê samego sprawozdania, wiêc korzysta-
j¹c z okazji, tylko zasygnalizowa³em Wysokiej Iz-
bie najwa¿niejsze problemy rynku medialnego,
które wymagaj¹ podjêcia dzia³añ prawotwórczych
w zakresie rzeczywistych problemów tego rynku.
Obecnie w ministerstwie kultury s¹ zaawanso-
wane prace nad ustaw¹ implementuj¹c¹ dyrekty-
wê. W Ministerstwie Infrastruktury trwaj¹ prace
nad za³o¿eniami do ustawy cyfryzacyjnej, trwaj¹
prace nad uaktualnieniem strategii cyfryzacji Pol-
ski, trwaj¹ te¿ konsultacje. To wszystko odbywa
siê w roku 2009, wiêc wykracza poza tematykê
dzisiejszego sprawozdania. Ale jeœli pan marsza-
³ek jednak uzna potrzebê rozmowy tak¿e na te te-
maty, to oczywiœcie bêdziemy do dyspozycji.
W sprawach bardziej szczegó³owych jestem goto-
wy udzieliæ odpowiedzi na wszystkie interesuj¹ce
pañstwa kwestie. Czekam wiêc na pytania. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy.
Proszê pozostaæ na mównicy, poniewa¿ teraz

zapewne bêd¹ pytania.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do pana
przewodnicz¹cego, zwi¹zane z omawianym pun-
ktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytania?

Pan senator Rulewski.
Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, niejasno brzmia³y dla

mnie w pañskim sprawozdaniu stwierdzenia do-
tycz¹ce realnoœci cyfryzacji telewizji publicznej.
Prosi³bym o skonkretyzowanie, jeœli mo¿na, jak
bliscy jesteœmy tego terminu, który dla wielu kra-
jów ju¿ przesta³ byæ jakimkolwiek terminem, po-
niewa¿ wdro¿ono…

I drugie pytanie. Co oprócz tego, ¿e poprawi siê
jakoœæ, u³atwia wprowadzenie cyfryzacji? Czy roz-
szerza mo¿liwoœci nadawania programów, w tym
realizuj¹cych misjê publiczn¹?

Wreszcie trzecia sprawa. Kto lub co stoi na
przeszkodzie, abyœmy utrzymywali tempo prze-
ciêtnego kraju europejskiego w zakresie cyfryza-
cji? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji Witold Ko³odziejski: Szanowni Pañstwo…)
Moment. Jeszcze ja chcia³bym zadaæ pytanie.
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Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Przewodnicz¹cy, wydaje mi siê, ¿e w trak-

cie emitowania reklam nadawcy znacznie zwiêk-
szaj¹ g³oœnoœæ. Czy to jest tylko moje wra¿enie,
czy faktycznie tak siê dzieje i czy Krajowa Rada za-
mierza w tej sprawie cokolwiek zrobiæ?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Nie widzê wiêcej chêtnych do zadawania pytañ.

Dziêkujê…
Jeszcze pan senator?
(Senator Czes³aw Ryszka: Jeszcze bêd¹, ale ju¿

du¿o zosta³o zadanych.)
Dobrze.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Szanowny Panie Senatorze, odpowiadaj¹c na py-

tanie pierwsze, o cyfryzacjê, powiem, ¿e to jest oczy-
wiœcie tak, ¿e s¹dzimy, ¿e tempo… Co stoi na prze-
szkodzie? Na przeszkodzie stoi brak jakichkolwiek
regulacji dotycz¹cych odrêbnie procesu cyfryzacji,
to znaczy nawet nie ma oficjalnie przyjêtej przez
rz¹d strategii cyfryzacji. Jest pewien dokument
z 2005 r., stworzony w Krajowej Radzie, ale nie jest
to oficjalny dokument rz¹dowy. Niemniej jednak je-
go wytycznymi siê kierujemy. Nie ma ustawy o cyf-
ryzacji, nie ma zmiany ustawy o radiofonii i telewiz-
ji, która pozwoli³aby pewne aspekty nowej techno-
logii wprowadziæ do obowi¹zuj¹cego prawa. Krótko
mówi¹c, w dzisiejszej ustawie o radiofonii i telewizji
praktycznie nie ma tematu emisji cyfrowej, tematu
tego, na ile ta problematyka jest ró¿na od ca³ej pro-
blematyki zwi¹zanej z emisj¹ telewizji analogowej.
I to jest oczywiœcie utrudnienie.

Najwiêkszym utrudnieniem jest jednak to, ¿e
nie ma odrêbnej ustawy o cyfryzacji, ustawy, któ-
ra by i okreœli³a terminy, i zobowi¹za³a nadawców
do wy³¹czania telewizji analogowej – dzisiaj na-
dawców nie mo¿na do tego zobowi¹zaæ, oni musz¹
dobrowolnie siê zobowi¹zaæ – a przede wszystkim
przewidzia³aby jakiœ sposób pomocy ubo¿szym
gospodarstwom domowym w zakupie sprzêtu cyf-
rowego. I to oczywiœcie jest przeszkoda. Ale na ba-
zie obowi¹zuj¹cej ustawy o radiofonii i telewizji,
na bazie dziœ obowi¹zuj¹cego prawa telekomuni-
kacyjnego mo¿na stworzyæ i uruchomiæ emisjê te-
lewizji cyfrowej. Wymaga to wielu wysi³ków, du¿o
trudniej to zrobiæ, ale przy wspó³dzia³aniu dwóch
urzêdów, czyli Urzêdu Komunikacji Elektronicz-
nej i Krajowej Rady, mo¿na ten cel osi¹gn¹æ. I wy-
daje mi siê, ¿e ten cel ju¿ zosta³ osi¹gniêty.

Dzisiaj prawdopodobnie podpiszê zmianê kon-
cesji dla telewizji TVN, dla telewizji Polsat, dla tele-
wizji Puls i dla telewizji TV4, polegaj¹c¹ na rozsze-

rzeniu koncesji o nadawanie cyfrowe. To rozpoczy-
na proces nadawania cyfrowego w telewizjach ko-
mercyjnych. W Urzêdzie Komunikacji Elektronicz-
nej podpisywana jest decyzja o zmianie rezerwacji
czêstotliwoœci dla telewizji publicznej. Ta decyzja
zosta³a podpisana, jest ju¿ uzgodniona w Krajowej
Radzie, w zwi¹zku z czym pierwszy multipleks tele-
wizji cyfrowej ma ju¿ ruszaæ we wrzeœniu. Trwaj¹
negocjacje, takie biznesowe, z operatorami techni-
cznymi, miêdzy innymi z Emitelem, dotycz¹ce ko-
sztu œwiadczenia tej us³ugi transmisji cyfrowej.

Kilka dni temu zakoñczy³ siê proces konsul-
tacji w sprawie og³oszenia dotycz¹cego drugiego
multipleksu telewizji cyfrowej. To bêdzie og³o-
szenie w sprawie multipleksu, na którym znaj-
dzie siê siedem nowych programów telewizyj-
nych. Przy okazji powiem… Bo pytamy, jaka jest
korzyœæ i dla kogo jest korzyœæ z telewizji cyfro-
wej. I mo¿na odpowiedzieæ, ¿e jakoœæ, jakoœæ ob-
razu i jakoœæ dŸwiêku, bêdzie lepsza. Ale przy
dzisiejszej technologii to nie jest ten czynnik,
który spowoduje jakiœ trend i pêd do tego, ¿eby
w tego rodzaju telewizjê inwestowaæ. Tu g³ównie
chodzi o liczbê kana³ów, które bêd¹ dostêpne
nie w ofercie kablowej, satelitarnej, tylko na-
ziemnej. Dzisiaj, przy obecnej technologii oraz
zastosowanych rozwi¹zaniach i standardzie
kompresji, na jednym multipleksie da siê umie-
œciæ siedem programów telewizyjnych, czyli mo-
¿emy powiedzieæ, ¿e je¿eli uda nam siê zrealizo-
waæ trzy multipleksy, to bêdziemy mieli ofertê
dwudziestu jeden programów telewizyjnych. I to
jest ta realna korzyœæ dla widza. Ale pod warun-
kiem, ¿e te programy bêd¹ dobre.

Musimy zwróciæ uwagê te¿ na to, ¿e wtedy bar-
dzo roœnie konkurencja na rynku telewizyjnym,
co oczywiœcie jest dobre i po¿¹dane, ale przy tak
du¿ej konkurencji mo¿emy siê spodziewaæ, i to
powinniœmy przewidywaæ i analizowaæ, ¿e wymu-
si ona jednak bardzo silny wyœcig komercyjny.
Obserwujemy, ¿e w niektórych krajach pewne te-
lewizje po prostu nie daj¹ sobie rady z tak siln¹
konkurencj¹ i wsparcie dla na przyk³ad telewizji
regionalnych czy lokalnych jest niezbêdne, bo po
prostu one nie maj¹ szans na walkê rynkow¹ na
tak otwartym rynku. A z drugiej strony postêpuje
jednak, mówi¹c wprost, tabloidyzacja oferty.
I dlatego tu niezwykle istotnym elementem jest te-
lewizja publiczna.

Trzeci multipleks cyfrowy, który w pe³ni bêdzie
móg³ rozwin¹æ skrzyd³a dopiero w 2013 r., bo wy-
maga to wy³¹czenia niektórych czêstotliwoœci,
które dzisiaj zajmuj¹ na przyk³ad Program 2 albo
programy regionalne Telewizji Polskiej, a wiêc
mo¿e siê to staæ dopiero po wy³¹czeniu telewizji
analogowej, ju¿ dzisiaj mo¿e byæ budowany przez
telewizjê publiczn¹, mo¿e byæ zagospodarowywa-
ny w ca³oœci i telewizja publiczna bêdzie mia³a na
nim siedem programów. Dzisiejsza oferta naziem-
na, obejmuj¹ca Jedynkê, Dwójkê i pasma regio-
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nalne, mo¿e byæ wzbogacona o ofertê obejmuj¹c¹
obecne kana³y tematyczne: TVP Historiê,
TVP Kulturê, TVP Sport itd.

(G³os z sali: I Poloniê.)
S³ucham?
(G³os z sali: I Poloniê.)
I Poloniê, oczywiœcie, ¿e tak, ale mog¹ byæ rów-

nie¿ tworzone nowe programy. Za³o¿enie jest dzi-
siaj takie, ¿e na drugim multipleksie jest tylko
i wy³¹cznie… To znaczy oferta programów, które
znajd¹ siê na drugim multipleksie, bêdzie ofert¹
bezp³atn¹. Krótko mówi¹c, po to, ¿eby ten proces
cyfryzacji siê powiód³ i dlatego, ¿e nie mamy ¿a-
dnych Ÿróde³ finansowania i dofinansowywania
tego procesu z zewn¹trz, chcemy stworzyæ ofertê,
która zachêci ludzi, dziêki swojej szerokoœci, do-
stêpnoœci i temu, ¿e jest bezp³atna, do inwestowa-
nia w tê technologiê cyfrow¹ i da pewne szanse na
wygranie wyœcigu z telewizj¹ kablow¹ czy sateli-
tarn¹. To znaczy nie chcemy walczyæ z tymi sekto-
rami, tylko chcemy stworzyæ równowagê, tak ¿eby
sektory: i kablowy, i telewizyjny, i telewizji sateli-
tarnej, by³y mniej wiêcej zrównowa¿one. Bardzo
istotne, równie¿ ze wzglêdu na bezpieczeñstwo
pañstwa, jest to, ¿eby telewizja naziemna mia³a
swoj¹ ustabilizowan¹ pozycjê.

Jeœli chodzi o rozwi¹zania, które dzisiaj s¹
przedstawione telewizji publicznej, to one wy-
gl¹daj¹ nastêpuj¹co. Na pierwszym multipleksie
s¹ wszyscy obecni nadawcy ogólnopolscy i ponad-
regionalni telewizji analogowej i telewizja publicz-
na ma trzy miejsca na tym multipleksie. Je¿eli na
tym samym obszarze jest ju¿ uruchomiony multi-
pleks trzeci, czyli ten telewizji publicznej, to trzy
miejsca, które telewizja publiczna zajmowa³a na
tym pierwszym multipleksie, s¹ zwolnione i odda-
ne nadawcom, którzy s¹ ju¿ tam obecni, czyli Po-
lsatowi, TVN, TV4 i Pulsowi. Czyli oni wtedy po-
szerzaj¹ swoj¹ ofertê, daj¹c szersz¹ ofertê progra-
mow¹ albo zwiêkszaj¹c jakoœæ i emituj¹c tam tele-
wizjê wysokiej rozdzielczoœci, bo musimy te¿ pa-
miêtaæ, ¿e ten standard jest przewidziany dla tego
rozwi¹zania, czyli mo¿e tutaj byæ. I w momencie
w³aœnie takiego przechodzenia z multipleksu na
multipleks telewizja publiczna wprowadza swoje
dodatkowe programy, a nadawcy komercyjni
wprowadzaj¹ swoj¹ dodatkow¹ ofertê.

W sierpniu powinna byæ ju¿ uzgodniona doku-
mentacja konkursowa na drugi multipleks i zaczy-
nie siê konkurs na operatora drugiego multipleksu.
Wprzysz³ymrokupowinienon ju¿byæ rozstrzygniê-
ty i powinien powstawaæ drugi multipleks telewizji
cyfrowej. Je¿eli mamy wchodziæ w szczegó³y, to
oferta wygl¹da w tej chwili w ten sposób, ¿e opera-
tor, który wygra w konkursie, bêdzie zg³asza³ na ten
multipleks trzy programy i bêdzie za nie odpowia-
da³. Bêd¹ to takie normalne programy, których za-
daniem jest po prostu jakaœ konkurencja komer-

cyjna, zarabianie pieniêdzy, a wiêc najprawdopo-
dobniej programy uniwersalne. Krajowa Rada za-
strzeg³a sobie jednoczeœnie prawo do dysponowa-
nia i do³o¿enia w ramach transmisji obowi¹zkowej
czterech programów na tym multipleksie. Og³osimy
konkurs na programy wyspecjalizowane. Mamy ju¿
bardzo ciekawe oferty programów przyrodniczych
czy dzieciêcych, tego typu programów umieszcza-
nych na multipleksie.

Proszê pañstwa, o sprawach cyfryzacji mo¿na by
jeszcze d³ugo rozmawiaæ i oczywiœcie jestem do dys-
pozycji. To jest, wbrew pozorom, najistotniejszy
problem, jeœli chodzi dzisiaj o prace Krajowej Rady.
Ale rozumiem, ¿e nie wszyscy s¹ zainteresowani.

Jeœli chodzi o g³oœnoœæ reklam, Panie Mar-
sza³ku, to oczywiœcie Krajowa Rada podjê³a tutaj
dzia³ania, pewne kroki. Ja te¿ mam wra¿enie, ¿e
reklamy s¹ g³oœne, co wiêcej, wszyscy, z którymi
rozmawiamy, maj¹ to samo wra¿enie. Jednak na-
dawcy, prawnicy, zespo³y specjalistów s¹ w stanie
przed s¹dem udowodniæ, ¿e g³oœnoœæ jest pojê-
ciem wzglêdnym i ¿e g³oœno wcale nie musi zna-
czyæ g³oœno, a cicho wcale nie musi znaczyæ cicho.
W zwi¹zku z tym opracowaliœmy projekt specjal-
nego dokumentu, który okreœla, co to znaczy g³oœ-
no, a co to znaczy cicho. Odnieœliœmy siê tam do
bardzo skomplikowanych mechanizmów i algo-
rytmów opracowywanych w tej chwili na œwiecie
i w Europie w laboratoriach dŸwiêku przestrzen-
nego, do mechanizmów, które s¹ wpisane w kry-
teria ustawowe, po to, ¿eby powiedzieæ, czy coœ
jest g³oœne, czy ciche. A wiêc to nie jest tylko i wy-
³¹cznie polski problem. Przedstawiliœmy tak¹
koncepcjê, zosta³a skonsultowana z nadawcami.

Obraz po tych konsultacjach, ich wynik by³ taki,
¿e wymaga to dosyæ skomplikowanych algorytmów
i drogiego, skomplikowanego sprzêtu, w zwi¹zku
z czym zaproponowaliœmy pewien mechanizm sa-
moregulacji, czyli powstanie komisji, w pracach
której bêd¹ mieli udzia³ wszyscy nadawcy. Wszyst-
kie strony mog¹ siê po prostu wspólnie umówiæ, ¿e
nie podci¹gaj¹ tego suwaka na konsolecie miksera;
to mo¿e doprowadziæ do faktycznego uregulowania
tej sprawy. Myœlê, ¿e gdyby to siê uda³o, to by³oby to
najprostsze rozwi¹zanie. W drugiej po³owie roku
ten zespó³ ma zacz¹æ funkcjonowaæ. Po kilku mie-
si¹cach sami bêdziemy s³yszeli, czy on funkcjonuje,
czy nie. Je¿eli nie, je¿eli siê nie uda tego za³atwiæ
mechanizmem samoregulacyjnym i nie uda siê
osi¹gn¹æ wspólnego porozumienia z nadawcami, to
bêdziemy wprowadzali takie bardzo ju¿ techniczne,
rygorystyczne obowi¹zki, które nadawca musia³by
spe³niæ. Ale mam nadziejê, ¿e zgodnie z tym, co na-
dawcy deklarowali, tym, co dla nich jest najistot-
niejsze, oka¿e siê pewna równoœæ szans, jeœli chodzi
okonkurencjê.Awiêc, jeœliwszyscyœcisz¹ reklamy,
to taki mechanizm mo¿e zacz¹æ funkcjonowaæ.
Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszka, pan senator Augustyn

i pan senator Piechniczek.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam pytanie w³aœnie w zwi¹z-

ku z pytaniem pana marsza³ka o tê g³oœnoœæ. Mó-
wi siê stale o podprogowym wp³ywie na œwiado-
moœæ odbiorców, jeœli chodzi o reklamy. Czy s¹ ja-
kieœ badania w tym zakresie? Czy Krajowa Rada
jest zainteresowana tym, ¿eby chroniæ odbiorców
przed t¹ manipulacj¹?

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Zajmuje siê tym odrêbny mechanizm regula-

cyjny, Rada Reklamy. I reaguje na ró¿ne skargi,
które nap³ywaj¹ w tym kontekœcie. My po prostu
staramy siê rzeczywiœcie doprecyzowaæ to na tyle
œciœle, ¿eby by³o jasne pod wzglêdem formalnym
i prawnym. Dla ka¿dego pojêcie poziomu g³oœno-
œci dŸwiêku… Krótko mówi¹c, to wi¹¿e siê z tym,
¿e wskaŸnik tego poziomu mo¿e byæ ró¿ny i ró¿ne
s¹ odczucia subiektywne. Je¿eli reklama, blok re-
klamowy nastêpuje po bardzo spokojnej, wyci-
szonej sekwencji filmowej, to reklamy subiekty-
wnie wydaj¹ siê bardzo g³oœne, chocia¿ nie s¹. Ale
efekt jest w³aœnie taki, ¿e wszyscy wstajemy i…

(Senator Czes³aw Ryszka: Ale chodzi mi o te
treœci podprogowe…)

… ¿e wszyscy wstajemy, zrywamy siê z krzese³.
A jeœli chodzi o treœci podprogowe, to w tym ro-

ku nie mieliœmy takich skarg.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Widzê, ¿e zainteresowanie tym sprawozdaniem

jest zdecydowanie mniejsze ni¿ w poprzednich la-
tach. Trochê to nie dziwi.

Panie Przewodnicz¹cy, chcia³bym pana zapy-
taæ, jakie interwencje Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji podejmowa³a w zwi¹zku z ewidentnym
³amaniem zasady bezstronnoœci, rzetelnoœci
i obiektywizmu, na przyk³ad w czasie kampanii do
Europarlamentu w programach informacyjnych
telewizji publicznej, w czasie gorsz¹cych scen, na-

zwijmy to, wydzierania sobie sto³ka, fotela preze-
sa telewizji czy chocia¿by podczas odsuwania
dziennikarzy od programów informacyjnych w te-
lewizji publicznej.

I drugie pytanie jest takie: czy opracowaliœcie
pañstwo zasady korzystania, dostêpu organizacji
pozarz¹dowych do telewizji publicznej? Ostatnio
na przyk³ad mieliœmy tak¹ sytuacjê, ¿e ogranicza-
no dostêp Wielkiej Orkiestrze Œwi¹tecznej Pomo-
cy, ograniczano mo¿liwoœæ korzystania z niektó-
rych mediów w stosunku do tego, co siê dzia³o
w poprzednich latach.

Wicemarsza³ek Zbigniew
Romaszewski:
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Je¿eli chodzi o organizacje pozarz¹dowe, a kon-

kretnie o Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy,
to mia³a kilkadziesi¹t godzin transmisji, wiêc nie
wiem, o jakim ograniczeniu pan senator mówi³.
¯yczy³bym sobie, ¿eby by³o wiêcej organizacji po-
zarz¹dowych, które mia³yby takie szanse. Ale
oczywiœcie ten problem jest dosyæ istotny, bo cho-
dzi w³aœnie nie o te du¿e organizacje, które maj¹
si³ê przebicia, tylko… I nie ma to nic wspólnego
z ograniczeniem, bo s¹ tu wielkie preferencje ze
strony nadawcy publicznego. Ja tego nie oce-
niam, uwa¿am, ¿e to dobrze, ale akurat w tym
przypadku nie ma ¿adnego powodu do zg³aszania
jakichkolwiek zastrze¿eñ czy do narzekania.

Jest mnóstwo organizacji pozarz¹dowych, któ-
re nie maj¹ szans znaleŸæ siê w ¿adnym medium,
a chcia³yby mieæ tak¹ mo¿liwoœæ, ¿eby zaistnieæ
w telewizji publicznej. Krajowa Rada opracowuje
zmianê rozporz¹dzenia, projekt nowego rozpo-
rz¹dzenia dotycz¹cego w³aœnie dostêpu tych or-
ganizacji, zwi¹zków zawodowych i organizacji po-
zarz¹dowych, do programów telewizji publicznej.
Jest to na etapie konsultacji; wypowiada³y siê
najró¿niejsze organizacje, równie¿ organizacje
pracodawców, którzy te¿ chcieliby mieæ taki do-
stêp. Jest tylko kwestia dosyæ trudnego wyboru
jakichœ jasnych zasad, do których bêdzie mo¿na
siê odwo³ywaæ. Proste rozporz¹dzenie mówi¹ce
o tym, ¿e telewizja publiczna ma zapewniæ taki do-
stêp, bêdzie po prostu nieskuteczne, bo w prakty-
ce s¹ setki czy tysi¹ce organizacji i nadawca za-
wsze mo¿e znaleŸæ wyt³umaczenie, ¿e nie dla
wszystkich jest miejsce. A wiêc trwa okreœlanie
zasad, na jakich telewizja musi udostêpniæ ten
czas, rozporz¹dzenie jest na etapie tworzenia.

To rozporz¹dzenie zapewne powsta³oby wczeœ-
niej, gdyby nie dosyæ du¿e zawirowania, ¿e tak de-
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likatnie powiem, wokó³ telewizji publicznej. I nie
chodzi tylko o zmiany w zarz¹dzie, ale przede
wszystkim o sytuacjê nadawcy, o ekonomiczn¹
sytuacjê nadawcy, bo to te¿ siê z tym wi¹¿e. Ale ta-
kie rozporz¹dzenia s¹ tworzone.

Jeœli chodzi o interwencjê, to w sprawozdaniu
oczywiœcie znajduj¹ siê informacje o interwen-
cjach z 2008 r. Wybory do Europarlamentu by³y
co prawda w 2009 r.… Ale œpieszê wyjaœniæ panu
senatorowi, ¿e by³o kilkadziesi¹t skarg, interwen-
cji. Czêœæ przekazaliœmy do Pañstwowej Komisji
Wyborczej, czêœæ do nadawców. To, co ja jako
przewodnicz¹cy Krajowej Rady by³em w stanie na
bie¿¹co wymusiæ na zarz¹dzie, na funkcjonu-
j¹cym w tym czasie zarz¹dzie telewizji, to maksy-
malne uszczegó³owienie raportów z czasów emi-
sji, raportów, które co tydzieñ by³y og³aszane na
stronie Krajowej Rady. Mam wra¿enie, ¿e, chocia¿
oczywiœcie raport podsumowuj¹cy wskazuje bar-
dzo wyraŸnie na preferencjê pewnego jednego ma-
³ego ugrupowania w telewizji publicznej, w trak-
cie tej kampanii, równie¿ wskutek szczegó³owego
publikowania wyliczeñ czasu poœwiêconego po-
szczególnym komitetom, sytuacja ulega³a jednak
zmianie.

Zobowi¹zaliœmy zarz¹d telewizji publicznej do
tego, ¿eby szczegó³owo rozpisywa³ czas nie tylko
tego, co pojawia siê na ekranach telewizorów
w wersji filmowej, ale równie¿ tego, co jest w prze-
kazie tekstowym, czyli na tak zwanym pasku,
chocia¿by jeœli chodzi o program TVP Info. To po-
kaza³o, ¿e tak¿e ten przekaz sta³ siê bardzo istot-
nym i bardzo znacz¹cym elementem przekazu te-
lewizyjnego i nie mo¿na go pomijaæ w takich ra-
portach.

Uwa¿am, ¿e to, co mogliœmy zrobiæ w trakcie
kampanii, zrobiliœmy, ale pozycja prezesa tele-
wizji jest niezale¿na od przewodnicz¹cego Krajo-
wej Rady i od jakichkolwiek innych organów
w pañstwie, chocia¿ w tym czasie bardzo tego ¿a-
³owa³em. I to jest, oczywiœcie, odpowiedzialnoœæ
prezesa telewizji. Proszê pañstwa, to, co siê dzia³o
w telewizji publicznej w grudniu 2008 r., kiedy
nast¹pi³a zmiana i zostali zawieszeni cz³onkowie
zarz¹du… Ja oczywiœcie zaskar¿y³em tak¹ decyz-
jê, poniewa¿ by³a ona niezgodna z uchwa³¹ Krajo-
wej Rady. Do dzisiaj s¹d tego nie rozstrzygn¹³.
Krajowy S¹d Rejestrowy zarejestrowa³ wtedy
zmianê, motywuj¹c to tym, ¿e w takich sytua-
cjach nie rozstrzyga merytorycznie, bo to jest
przedmiotem innego postêpowania s¹dowego.
Zarejestrowa³ zmianê i wesz³a ona w ¿ycie. A spra-
wa, dotycz¹ca tego, kto mia³ racjê, czy Krajowa
Rada, czy nowy zarz¹d telewizji, do dzisiaj nie jest
rozstrzygniêta. Toczy siê sprawa w s¹dzie. Przy-
pomnê, ¿e pó³ roku póŸniej, czyli w czerwcu, s¹d
rejestrowy post¹pi³ odwrotnie, to znaczy nie zare-
jestrowa³ zmiany, czyli zachowa³ siê odwrotnie ni¿

pó³ roku wczeœniej. Ale ta sprawa jest w apelacji
i liczê, ¿e jeszcze bêdzie rozstrzygniêta, jakkol-
wiek nie ma ju¿ tak istotnego, praktycznego zna-
czenia, bo wybrana jest nowa rada telewizji. Nie-
mniej jednak ma dla mnie bardzo istotne znacze-
nie z punktu widzenia pewnego porz¹dku praw-
nego. Chcia³bym, ¿eby to by³o jak najszybciej wy-
jaœnione.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Piechniczek.

Senator Antoni Piechniczek:
Panie Marsza³ku! Panie Przewodnicz¹cy! Na-

stêpuj¹ce pytanie: czy ktoœ, a jeœli tak, to kto,
w telewizji publicznej odpowiada za kodeks mo-
ralny pojmowany jako system wartoœci przyjêty
w naszej kulturze i narodowej tradycji? Czy te¿
ka¿dy prowokacyjnie mo¿e mówiæ, co chce, w imiê
jednoznacznie pojmowanego liberalizmu? Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Ka¿dy dziennikarz jest do tego zobowi¹zany

w ramach etyki zawodowej.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: O ile j¹ ma.)
O ile j¹ ma.
Dzisiaj to jest problem, który nie dotyczy oczy-

wiœcie tylko telewizji publicznej, ale w ogóle me-
diów, nawet nie tylko elektronicznych. Dlatego te¿
jest trochê poza tematyk¹ sprawozdania Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji. Choæ oczywiœcie tele-
wizja publiczna powinna byæ wzorem, tu standar-
dy etyczne powinny byæ znacznie wy¿sze ni¿ w in-
nych mediach. S¹ kraje, gdzie dziennikarze szczy-
c¹ siê tym, ¿e pracuj¹ w mediach publicznych, dla-
tego ¿e daje im to pewn¹ pozycjê, równie¿ etyczn¹.

Kodeks. Panie Senatorze, mam podobne od-
czucia jak pan, niemniej jednak z punktu widze-
nia przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji takich problemów na tym etapie i przy
takiej ustawie nie jesteœmy w stanie rozwi¹zaæ. To
wi¹¿e siê przecie¿ ze znacznie szerszym konteks-
tem, a przede wszystkim tak naprawdê z konteks-
tem edukacyjnym, jeœli chodzi o spo³eczeñstwo,
prawda? To jest problem znacznie szerszy. W tele-
wizji publicznej oczywiœcie dzia³aj¹ komórki, któ-
re zajmuj¹ siê etyczn¹ stron¹ dzia³alnoœci dzien-
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nikarskiej, ale, ¿eby by³y one skuteczne, przede
wszystkim musi te¿ byæ pewna atmosfera spo³e-
czna. Chodzi o to, ¿eby pewne rzeczy by³y od razu
oceniane jako naganne. Je¿eli codziennie s³yszy-
my o pewnych zachowaniach ewidentnie nieety-
cznych – mówiê w kategoriach dziennikarskich
– o mijaniu siê z prawd¹, czyli po prostu o k³am-
stwie, co jest przedstawiane jako dociekliwoœæ,
spryt, taka umiejêtnoœæ dziennikarska, to rzeczy-
wiœcie trudno w takiej atmosferze o rzetelne pilno-
wanie zagadnieñ etycznych od strony dziennikar-
skiej.

To jest tak, ¿e dziennikarze dzisiaj w redak-
cjach s¹ oceniani za swoj¹ efektywnoœæ. Ta efek-
tywnoœæ mierzona jest ogl¹dalnoœci¹. Dzisiaj wi-
dzimy, ¿e im kto wiêcej bajek naopowiada i zrobi
to ciekawiej, tym tê ogl¹dalnoœæ ma wiêksz¹. To
siê k³óci oczywiœcie z zasad¹, o której mówimy.
Zgadzam siê, ¿e telewizja publiczna powinna byæ
wzorem. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Prezesie, pierwsze pytanie zwi¹zane jest

z tym, w jakim zakresie Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji podejmuje podustawowe dzia³ania le-
gislacyjne. Chodzi o akty wykonawcze, uchwa³y,
rozporz¹dzenia, zreszt¹ jest to dziedzina rozleg³a.
Jak dalece naczelne organy w³adzy pañstwowej
wymienione w konstytucji mog¹ korzystaæ z cza-
su antenowego w ramach tego, co zaordynowa³a
dotychczas Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji?
Myœlê tu o cz³onkach rz¹du, premierze, mar-
sza³kach Sejmu i Senatu. Jak dalece podmioty,
które zosta³y wymienione w uchwale Krajowej Ra-
dy Radiofonii i Telewizji, z tego korzystaj¹?

Drugie pytanie: czy rz¹d podj¹³ jakiekolwiek
prace, ¿eby wznowiæ dzia³ania, które Krajowa Ra-
da swego czasu promowa³a, mianowicie wznowiæ
„Monitor rz¹dowy” w celu przedstawiania tak¿e
stanowiska rz¹du? Czy w ogóle taka inicjatywa
powsta³a? Czy jest ona mo¿liwa?

Wreszcie trzecie pytanie: czy Krajowa Rada Ra-
diofonii i Telewizji prowadzi prace zwi¹zane z pro-
mowaniem organizacji po¿ytku publicznego?

Czwarte pytanie: jak dalece pan prezes korzy-
sta z art. 10, niejako okreœlaj¹cego w³adzê wyko-
nawcz¹ w stosunku do tych, którzy w jakimœ
stopniu naruszaj¹ przepisy ustawy, jak równie¿
tych, którzy naruszaj¹ zasady etyki czy popraw-
noœci, wykonuj¹c swoje obowi¹zki w mediach?
Dotyczy to zarówno nadawców, jak i dziennika-

rzy, bo na podstawie ustawy oraz prawa prasowe-
go, które równie¿ ma tutaj zastosowanie, mo¿emy
te¿ kontrolowaæ dziennikarzy.

Pi¹te pytanie. Trudno, ¿ebym nie zwróci³ siê
z nim teraz, skoro zwróci³em siê z nim do ministra
infrastruktury, pana Grabarczyka i do dyrektora
Poczty Polskiej. Mianowicie czy jest prowadzony
wykaz podmiotów zobowi¹zanych do odprowa-
dzania nale¿noœci publicznopodatkowej w posta-
ci op³aty abonamentowej? Czy istnieje rejestr po-
datkowy prowadzony i kontrolowany przez pla-
cówki operatora publicznego? Czy zosta³y nali-
czone odsetki ustawowe wobec podmiotów zale-
gaj¹cych z obowi¹zkiem podatkowo-daninowym?
Ile w stosunku do osób fizycznych i ile w stosunku
do osób prawnych skierowano wniosków, przez
kierowników jednostek operatora, zawieraj¹cych
umorzenie zaleg³oœci w p³atnoœciach abonamen-
towych? A ile skierowano wniosków egzekucyj-
nych? Jak wykonywany jest nadzór i kontrola bie-
¿¹ca, jeœli chodzi o ustawowe obowi¹zki ministra
w³aœciwego do spraw ³¹cznoœci dotycz¹ce egzek-
wowania obowi¹zku abonamentowego?

Istotne pytanie. Zadam je panu i bêdê oczeki-
wa³ szerokiej odpowiedzi na piœmie. Istnieje oba-
wa dotycz¹ca zaniechania przez rz¹d realizacji
nadzoru, kontroli nad wype³nianiem obowi¹zków
wynikaj¹cych z obecnego porz¹dku prawnego
oraz obawa dotycz¹ca uszczuplenia œrodków
przeznaczonych na finansowanie dzia³alnoœci
mediów publicznych wskutek niedope³nienia
przez odpowiedzialnych za to funkcjonariuszy
pañstwowych obowi¹zków wynikaj¹cych z usta-
wy. To s¹ te trzy cykle pytañ. Je¿eli mo¿na teraz
w skrócie, a w rozszerzonym zakresie na piœmie…

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Si³¹ rzeczy musi to byæ du¿y skrót, bo pytania

s¹ bardzo szczegó³owe, a zakres bardzo rozleg³y,
jeœli chodzi o sprawy abonamentowe. Do szeregu
tych pytañ rzeczywiœcie bêdê musia³ ustosunko-
waæ siê na piœmie. Powiem tylko tyle, ¿e oczywi-
œcie jest wiele mechanizmów, które mo¿na by wy-
korzystaæ i poprawiæ w obecnej ustawie abona-
mentowej. Jeœli chodzi o rejestr, to w tym roku Po-
czta Polska wprowadzi³a nowy system, wdro¿y³a
w ¿ycie nowy system komputerowy, który umo¿li-
wi³ taki elektroniczny rejestr. Od po³owy roku do
tego rejestru ma mieæ dostêp Krajowa Rada Ra-
diofonii i Telewizji. Tak na marginesie powiem, ¿e
Poczta Polska wyda³a na te inwestycje 40 milio-
nów z³ i w przypadku wejœcia w ¿ycie nowej usta-
wy o radiofonii i telewizji te 40 milionów by³oby dla
Poczty Polskiej strat¹, która nie by³a wyliczana
w konsekwencjach i w kosztach wejœcia w ¿ycie
ustawy znosz¹cej abonament.
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Je¿eli pan senator pozwoli, to na to pytanie
szczegó³owo odpowiem…

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, bardzo pro-
szê. Dziêkujê.)

Rzecznik praw obywatelskich zorganizowa³
tak zwany okr¹g³y stó³ w zwi¹zku z abonamen-
tem. Teraz bêdzie powstawa³ zespó³, te¿ pod pa-
tronatem rzecznika praw obywatelskich, w któ-
rym ró¿ne pomys³y… Bo Krajowa Rada mia³a op-
racowanych kilka projektów, za³o¿eñ, doty-
cz¹cych wprowadzenia nowej ustawy abona-
mentowej, wprowadzenia innego systemu pobo-
ru abonamentu, którymi zreszt¹ wczeœniej dzie-
li³a siê z ministerstwem kultury. Myœmy wtedy
opracowali ten tak zwany projekt elektryczny,
zgodnie z którym przedsiêbiorcy energetyczni
mieliby nie œci¹gaæ nale¿noœci abonamento-
wych, ale udostêpniaæ tê bazê danych. To tak na-
prawdê pozwoli³oby uszczelniæ op³aty abona-
mentowe. Zespó³ przy rzeczniku praw obywatel-
skich zacz¹³ funkcjonowaæ, efekty bêd¹ podzie-
lone na dwie kategorie: dzia³añ doraŸnych
i ewentualnych propozycji ustawowych. Oczywi-
œcie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji s³u¿y tu-
taj pe³n¹ wiedz¹, wszystkie te elementy, które ju¿
wypracowa³a, udostêpni i bêdzie aktywnie ucze-
stniczyæ… Myœlê, ¿e tutaj akurat rzecznik jest
dobr¹ instytucj¹, skupiaj¹c¹ wokó³ tego projek-
tu ró¿ne organizacje i inne instytucje. Lepiej, ¿e-
by to nie znajdowa³o siê przy Krajowej Radzie,
tylko w³aœnie gdzieœ na zewn¹trz, ¿eby nie by³o
kontrowersji i ¿eby odsun¹æ wszelkie podejrze-
nia zwi¹zane z wielk¹ polityk¹ jak najdalej od
tych projektów, które nie powinny byæ z tym po-
wi¹zane.

Jeœli chodzi o dostêp organizacji pozarz¹do-
wych, to, tak jak mówiê, jest to kwestia tych
konsultacji. One siê przeci¹gnê³y, bo sytuacja,
przede wszystkim zwi¹zana z abonamentem,
by³a bardzo niejasna. Chcê tylko powiedzieæ,
skoro ju¿ jesteœmy przy abonamencie, ¿e wiele
zale¿y od temperatury dyskusji, g³ównie w par-
lamencie, na temat abonamentu, nowej ustawy,
i na temat tego, czy abonament jest, czy go nie
ma. Bo na przyk³ad w marcu, kwietniu mieliœmy
radykalne pogorszenie œci¹galnoœci abonamen-
tu. Wtedy trwa³a dyskusja i wtedy mówi³o siê ju¿
wprost, ¿e abonament zostaje zniesiony, i w tym
czasie mieliœmy stratê, w porównaniu z naszymi
i tak skromnymi prognozami, o 30 % z miesi¹ca
na miesi¹c. A ju¿ w czerwcu, proszê pañstwa,
i w lipcu mamy trend wnosz¹cy, mamy œci¹gniê-
te 50% abonamentu ponad prognozê. Tak ¿e to
pokazuje, jak wielki wp³yw ma to, o czym mówi-
my publicznie, jak wielkie prze³o¿enie na kon-
kretne pieni¹dze maj¹ te s³owa.

Jeœli zaœ chodzi o organizacje pozarz¹dowe, to
tu jest w³aœnie kwestia tego rozporz¹dzenia. Bar-

dzo chêtnie zaprezentujê to panu senatorowi jesz-
cze szerzej. Myœlê, ¿e w ogóle dobrze bêdzie to
omówiæ na posiedzeniu komisji kultury, tym bar-
dziej, ¿e tutaj du¿y udzia³ i wk³ad maj¹ w³aœnie sa-
me organizacje, co ciekawe, ró¿ne organizacje po-
zarz¹dowe.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dzia-
³ania legislacyjne.)

Dzia³ania legislacyjne. Proszê pañstwa, jeœli
chodzi o Krajow¹ Radê, to w roku 2008 by³y czter-
dzieœci dwa posiedzenia, szeœæset czterdzieœci
osiem uchwa³, kilkanaœcie stanowisk, opiniowa-
nie piêciu aktów prawnych, piêciu ustaw, kilka-
naœcie spotkañ z nadawcami, przyjêliœmy czter-
dzieœci siedem listów, chocia¿ nie jesteœmy urzê-
dem pocztowym, i czterdzieœci jeden tysiêcy li-
stów wysz³o z Krajowej Rady. I to s¹ dzia³ania, któ-
re tak naprawdê…

(Senator Piotr Andrzejewski: …dialog spo³ecz-
ny z odbiorcami, tak?)

Tak.
(Senator Piotr Andrzejewski: …czy interwencyj-

ny?)
To s¹ ró¿ne interwencje, ale tak¿e kwestie

zwi¹zane z abonamentem, z umorzeniami, roz³o-
¿eniami itd. Interwencyjne – tak, tych interwen-
cyjnych te¿ by³o kilkanaœcie tysiêcy. Samych
spraw abonamentowych w 2008 r. by³o rozpatrzo-
nych piêtnaœcie tysiêcy.

Jeœli chodzi o restrykcje, o wymagania ustawo-
we, to odnosi siê to równie¿ trochê do kwestii ety-
cznych, których mo¿e pilnowaæ Krajowa Rada.
Krajowa Rada oczywiœcie reaguje na przekrocze-
nie pewnych zapisów, do przestrzegania których
zobowi¹zuje nadawców ustawa, interweniuje
i nak³ada kary. I tu w 2008 r. by³o jedenaœcie de-
cyzji o na³o¿eniu takich kar. Ja chcê powiedzieæ,
¿e takie decyzje zawsze s¹ dla nadawców kontro-
wersyjne i mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ w prawie
100% zaskar¿ane, s¹ odwo³ania do s¹du itd. Kra-
jowa Rada jeszcze nie przegra³a w s¹dzie takiej
sprawy, co utwierdza nas, ¿e rzeczywiœcie mo¿na
wymagaæ przestrzegania prawa w tym zakresie.
A jeœli chodzi o skargi programowe, to one oczywi-
œcie wi¹¿¹ siê z pojêciem etyki, ale niestety to ju¿
s¹ takie, jak bym okreœli³, przypadki bardzo po-
wa¿nego z³amania zapisów ustawowych. One
w ¿aden sposób nie mog¹ wp³yn¹æ na realizowa-
nie zasady uczciwoœci i przyzwoitoœci dziennikar-
skiej. Tutaj dominuje zasada swobody dzia³alno-
œci nadawcy i swobody dzia³alnoœci gospodar-
czej… Oczywiœcie nowelizacja prawa prasowego
mog³aby regulowaæ takie sprawy, ale nie przypu-
szczam, ¿eby rozwi¹zywa³a…

Chyba o wszystkich…
(Senator Piotr Andrzejewski: Udzia³, na podsta-

wie uchwa³y centralnych organów pañstwa…)
Aha, tak…
(Senator Piotr Andrzejewski: …jak by zosta³ wy-

korzystany, bo to jest…)
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Pozwoli pan, Panie Senatorze…
(Senator Piotr Andrzejewski: …na bazie uchwa-

³y Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji…)
Tak, szczegó³owo to przedstawiamy…
(Senator Piotr Andrzejewski: …w ramach dzia-

³alnoœci legislacyjnej Krajowej Rady.)
…ka¿dy miesi¹c jest monitorowany i mamy

wszystkie raporty, wiêc albo w odpowiedzi po
prostu przeœlemy te raporty panu senatorowi al-
bo te¿ przeœlemy opracowania, które tak¿e robi-
my, podsumowujemy. Bardzo szczegó³owo i bez-
poœrednio pokazujemy efekty tych monitoringów
jedynie w okresie kampanii wyborczych, bo jest
to dla nas taki najbardziej newralgiczny mo-
ment, ale oczywiœcie te dane sp³ywaj¹ do nas co
miesi¹c czy kwartalnie. Oczywiœcie udostêpniê
te wyniki.

Senator Piotr Andrzejewski:

Pyta³em jeszcze, jak jest wykorzystywany
art. 10. Chodzi o w³adzê wykonawcz¹ i pana prze-
wodnicz¹cego, i samej Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji w zakresie egzekucji prawa. Ten arty-
ku³ mówi o uprawnieniach wykonawczych pana
prezesa, o tym, ¿e mo¿e on ¿¹daæ od nadawcy od-
powiednich materia³ów i wezwaæ nadawcê do za-
niechania dzia³añ w zakresie tworzenia i rozpow-
szechniania programów, je¿eli naruszaj¹ one
przepisy ustawy, uchwa³y Krajowej Rady lub wa-
runki koncesji. I przewodnicz¹cy Krajowej Rady,
na podstawie uchwa³y rady, mo¿e podj¹æ na koñ-
cu decyzjê nakazuj¹c¹ zaniechanie… Tu nie cho-
dzi o wielkoœæ restrykcji dotycz¹cych zaniecha-
nia, tylko o zakres monitorowania naruszeñ w ra-
mach tego art. 10.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Proszê pañstwa, takie ogólne informacje na

ten temat znajduj¹ siê równie¿ w sprawozdaniu.
Ja powiem tak: najwiêksz¹ restrykcj¹ jest de-
cyzja o na³o¿eniu kar. Takich decyzji by³o jede-
naœcie. Jeœli chodzi o kary finansowe, to ³¹czna
wysokoœæ tych kar w 2008 r. wynios³a 562 ty-
si¹ce 800 z³. To s¹ te kary finansowe. Oczywi-
œcie, my to monitorujemy, my równie¿ reaguje-
my na skargi, które p³yn¹ od widzów. Mogê w tej
chwili panu senatorowi powiedzieæ dok³adnie,
ile tych skarg by³o.

(Senator Piotr Andrzejewski: Nie, mi chodzi
o zasadê, Panie Prezesie, o mechanizm monitoro-
wania przestrzegania ustawy. Bo z dzia³añ prak-
tycznych wynika zasada…)

Oczywiœcie. Krajowa Rada ma wyznaczony
cykl monitoringów, na ogó³ s¹ to tygodniowe
monitoringi danego programu, i te monitoringi
prowadzi biuro programowe Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji. W wypadkach interwencyj-
nych, kiedy jest skarga do Krajowej Rady na ja-
kiœ program, wystêpujemy do nadawcy, po
pierwsze, o wyjaœnienia, a po drugie, o mate-
ria³, który nadawca jest zobowi¹zany archiwi-
zowaæ przez miesi¹c i nam go przes³aæ. My ten
materia³ ogl¹damy, analizujemy i na tej pod-
stawie albo wzywamy do zaniechania, albo
upominamy, albo nak³adamy karê. Taka jest
standardowa procedura. Monitoring odbywa
siê w cyklach tygodniowych, czyli biuro anali-
zuje ca³¹ tygodniow¹ próbkê programów. Na-
dawca swoje zobowi¹zania programowe ma
okreœlone w koncesji, chodzi o ten zakres tygo-
dniowy. Tak ¿e s¹ dwa rodzaje monitoringu:
monitoring koncesyjny, sprawdzaj¹cy zgod-
noœæ z koncesj¹, i interwencyjny, zwi¹zany ze
skargami.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan marsza³ek Borusewicz, proszê bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Przewodnicz¹cy, widzê, ¿e w ostatnim

okresie realizacja przez telewizjê publiczn¹ misji
publicznej, do której nale¿y tak¿e informowanie
o pracach Senatu, wygl¹da coraz gorzej. Na przy-
k³ad przedwczoraj by³a bardzo wa¿na debata
o zmianie ustawy bud¿etowej…

(Senator Czes³aw Ryszka: W Trójce by³a trans-
misja przez ca³y dzieñ.)

Panie Senatorze, przepraszam, ale to ja zadajê
pytania.

By³a to debata ciekawa. Myœlê, ¿e na znacznie
wy¿szym poziomie ni¿ w Sejmie. Mia³a byæ trans-
mitowana i ta transmisja by³a przez pierwsze pó³
godziny. Tak siê zdarza coraz czêœciej.

(Senator Czes³aw Ryszka: Olewaj¹ nas.)
Zniknê³a tak¿e transmisja telewizyjna na plat-

formie internetowej… By³a transmisja interneto-
wa z obrad Senatu, ale teraz tej transmisji nie ma.
Czy pan przewodnicz¹cy wie, dlaczego tak siê sta-
³o? Czy ma pan jakieœ informacje?

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Niestety, nie mam tych informacji. Nadawca

publiczny jest ustawowo obowi¹zany informowaæ
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o pracach, ale ten zapis jest na tyle ogólny, ¿e
trudno tu zastosowaæ jakieœ konkretne wymaga-
nia. Nie wiem, co z transmisj¹ internetow¹. Szcze-
rze mówi¹c, musia³bym ten problem zbadaæ. Ja
nawet nie wiedzia³em, ¿e telewizja publiczna mia-
³a tu transmisjê internetow¹. Myœla³em, ¿e to
w ramach inicjatywy parlamentarnej taki kana³
internetowy mia³ powstaæ.

Senator Bogdan Borusewicz:
Przedstawiciele telewizji publicznej w rozmowie

z marsza³kami Sejmu i Senatu informowali, ¿e
musz¹ ograniczaæ transmisjê. Ale w zamian mia³a
byæ pe³na transmisja internetowa. Ta transmisja
by³a przez pewien czas, ale potem zniknê³a. Ta sy-
tuacja, je¿eli chodzi o Senat, jest coraz gorsza.
Myœlê, ¿e dyskusje, a nawet starcia polityczne czy
merytoryczne w Senacie s¹ jednak bardziej wywa-
¿one i przedstawiaj¹ parlament w nieco lepszym
œwietle ni¿… Przepraszam, to jest moja uwaga.

Ja bym poprosi³ pana przewodnicz¹cego o in-
formacje, dlaczego ogranicza siê transmisje z ob-
rad Senatu i dlaczego transmisja internetowa, do
której telewizja siê zobowi¹za³a, to poprzedni szef
Trójki siê zobowi¹za³, zniknê³a. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji Witold Ko³odziejski: Ja chcia³bym tylko je-
dn¹ rzecz powiedzieæ.)

Tak, proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Proszê pañstwa, z mojego punktu widzenia

najistotniejsze problemy, które dotychczas by³y
i które mog³y byæ u¿yte jako argumenty, by³y pro-
blemami technicznymi. Jest ograniczone pasmo,
nie ma gdzie nadawaæ, nie ma na to miejsca. Wy-
daje mi siê, ¿e dzisiaj takich problemów nie ma, bo
jest kilka platform, na których mo¿na takie trans-
misje i takie programy realizowaæ. Tak ¿e wymaga
to tak naprawdê dobrej woli i porozumienia.

Deklarujê, ¿e ja bardzo chêtnie bêdê bra³ udzia³
w spotkaniach miêdzy zarz¹dem telewizji publicz-
nej a przedstawicielami – ja ju¿ nie mówiê, ¿e mar-
sza³kiem – parlamentu po to, ¿eby uzgodniæ jak¹œ
formê prezentacji prac parlamentarnych. Uwa-
¿am, ¿e to, co jest najistotniejsze i co telewizja pub-
liczna ma obowi¹zek przedstawiaæ, to informacje
z prac politycznych, z obrad Sejmu i Senatu. Mo¿-

na powiedzieæ, ¿e telewizje komercyjne równie¿ to
przedstawiaj¹, relacjonuj¹. Chodzi jednak o to, ¿e-
by stworzyæ mo¿liwoœæ bezpoœredniego dostêpu do
Ÿróde³, ¿e tak powiem. To jest zupe³nie coœ innego
obejrzeæ trzydziestosekundowy skrót, ni¿ pos³u-
chaæ trzydziestominutowej dyskusji. Doskonale
sobie wszyscy zdajemy sprawê, a pañstwo szcze-
gólnie, jak istotne jest to, ¿eby rzetelnie przedsta-
wiæ sprawozdanie z pewnego procesu. Ale nie da
siê tego zrobiæ rzetelnie w pó³torej minuty. Uwa-
¿am, ¿e nie ma dzisiaj ¿adnych technologicznych
przeszkód, ¿eby te informacje przedstawiaæ i tego
typu projekty próbowaæ wdro¿yæ w ¿ycie, wymaga
to jednak wspólnego porozumienia, które póŸniej
nie bêdzie odwo³ywane, jak ma to miejsce teraz.
Porozumienie, jak rozumiem, by³o, po czym nie zo-
sta³o dotrzymane, tak? Ja oczywiœcie zwrócê siê
z pismem o wyjaœnienie ca³ej tej sytuacji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szewiñski.

Senator Andrzej Szewiñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, skoro pan marsza³ek

Borusewicz przywo³a³ ju¿ temat misyjnoœci tele-
wizji, to pragnê zadaæ nastêpuj¹ce pytanie. Jak
pan przewodnicz¹cy ustosunkuje siê do misji te-
lewizji publicznej w kontekœcie ostatnich dzia³añ
w³adz TVP, takich jak: decyzja o likwidacji progra-
mu „Pe³nosprawni” – jest to jedyny program po-
œwiêcony niepe³nosprawnym osobom uprawia-
j¹cym sport, czy decyzja o likwidacji magazynu
„Telenowyny”, czyli jedynego ogólnopolskiego
programu w jêzyku ukraiñskim, w jêzyku mniej-
szoœci, czy te¿ propozycja likwidacji transmisji
TVP Polonia dla Polaków na Litwie?

W mojej ocenie takie dzia³ania s¹ sprzeczne
z ustaw¹ o radiofonii i telewizji, a w szczególnoœci
z art. 21 tej ustawy. Dziêkujê serdecznie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Panie Senatorze, we wszystkich tych spra-

wach zwróci³em siê z pismami i ponagleniami do
zarz¹du telewizji i te sprawy w tej chwili wyjaœ-
niam. Wœród nich szczególnie niebezpieczna, ze
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wzglêdu na zakres i wagê, jest sytuacja zwi¹zana
z odbiorem Telewizji Polonia na Litwie. Oczywi-
œcie chodzi o odbiór z telewizji kablowej i sytua-
cjê, która tam zaistnia³a. Ju¿ dosta³em jakieœ
wyjaœnienia, ale uwa¿am je za niewystarczaj¹ce
i bêdê dalej wyjaœnia³ tê kwestiê. Jest to sytuacja
o tyle dla mnie istotna, ¿e mieliœmy w tej sprawie
spotkania z przedstawicielami regulatora litew-
skiego i jesteœmy œwiadomi pewnych dzia³añ, ja-
kie na tamtym rynku wystêpuj¹, oraz, co tu du¿o
mówiæ, tak¿e walki o wp³ywy, która, jak widaæ,
mo¿e byæ realizowana równie¿ drog¹ telewizyjn¹.
Tak wiêc dzisiaj nie mogê udzieliæ panu satysfak-
cjonuj¹cych odpowiedzi, czyli takich, ¿e program
„Pe³nosprawni” wróci na antenê o tej samej go-
dzinie, ¿e sprawa litewska jest za³atwiona i ¿e
„Telenowyny” to tylko kwestia przerwy wakacyj-
nej, ale mam nadziejê, ¿e do tego uda siê dopro-
wadziæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Pozdziej, proszê bardzo.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, czy nie uwa¿a pan, ¿e

nadesz³a pora, aby zrobiæ coœ na zasadzie logiczne-
go naboru do zawodu dziennikarskiego? Ja pamiê-
tam takiego przewodnicz¹cego, jeszcze wtedy by³
Radiokomitet, który swego czasu nie tyle martwi³
siê o dziennikarzy, bo, jak twierdzi³, mo¿na ich
znaleŸæ na ulicy, co martwi³ siê, ¿e nie ma sprz¹ta-
czek. I ja s³uchaj¹c mediów, zarówno publicznych,
jak i komercyjnych, mam czasami wra¿enie, ¿e pa-
raj¹ siê tym zawodem po prostu ludzie z ulicy – nie
chcê tu u¿yæ dosadniejszego okreœlenia. Czy nie
uwa¿a pan, ¿e nale¿a³oby pomyœleæ o jakiejœ reko-
mendacji pewnych gremiów dla ludzi, którzy chc¹
uprawiaæ ten zawód? Nie chodzi o koneksje, o to, ¿e
ktoœ kogoœ poleci³, tylko w³aœnie o rekomendacje
moralne, etyczne. Mówiê to w trosce o ten zawód,
o mój zawód, bo czasami on po prostu siêga dna.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Pani Senator, oczywiœcie to jest problem, któ-

ry wykracza i poza sprawozdanie, i w ogóle poza
konstytucyjne kompetencje Krajowej Rady,
chocia¿, jeœli chodzi o zapis konstytucyjny, to
w³aœciwie mo¿na by siê zastanawiaæ, czy to nie
jest równie¿ ta dziedzina. Myœlê, ¿e to, co realnie

mo¿na zrobiæ, jeœli chodzi o œrodowisko dzienni-
karskie… Ono jest bardzo zró¿nicowane, tak jak
ka¿de œrodowisko. Problem jest taki, ¿e szcze-
gólnie ra¿¹ce w pracy œrodowisk dziennikar-
skich s¹ te wyj¹tki – bo ja jednak uwa¿am, ¿e to
s¹ tylko wyj¹tki – kontrowersyjne, nieetyczne,
które przebijaj¹ siê w³aœnie dziêki swojemu cha-
rakterowi, czêsto mog¹cemu po prostu budziæ
niesmak normalnych ludzi. I oczywiœcie tak
jest. Ale myœlê, ¿e Ÿród³em regulacji powinna
byæ zasada, i¿ ka¿da stacja, ka¿dy nadawca i ka-
¿dy wydawca pracuje na swoj¹ reputacjê. Skoro
ktoœ chce mieæ program o okreœlonej reputacji,
to powinien na tê reputacjê pracowaæ. Tutaj
szczególnie wa¿n¹ rolê powinna odgrywaæ tele-
wizja publiczna. I uwa¿am, ¿e takie mechaniz-
my regulacyjne powinny byæ wprowadzone, ale
g³ównie poprzez ocenê pracy dziennikarzy, i to
przede wszystkim poprzez ocenê warsztatow¹,
a wiêc na przyk³ad efektywne wprowadzenie
karty ekranowej w telewizji publicznej czy karty
radiowej. Te próby z lepszym lub gorszym skut-
kiem zawsze by³y podejmowane, widzimy je-
dnak, ¿e ten skutek nie jest wystarczaj¹cy. Ale
tego typu oceny wed³ug mnie nadawca publicz-
ny powinien stosowaæ.

Na przyk³ad karta ekranowa – w telewizji publi-
cznej dzia³a ca³a komisja. Co prawda oœrodek
szkolenia zosta³ bardzo mocno zredukowany, nie
wiem nawet, czy w ogóle w tej chwili istnieje, ale
jakieœ szkolenia przecie¿ s¹. Ca³a struktura,
która zajmowa³a siê czuwaniem nad poziomem
merytorycznym pracy dziennikarskiej, w pewnym
momencie dziejów nadawcy publicznego zosta³a
uznana za zbêdn¹. A poziom merytoryczny, war-
sztatowy pracy dziennikarskiej zawsze wi¹¿e siê
z tym aspektem etycznym. I myœlê, ¿e to jest ten
idea³, do którego nale¿y d¹¿yæ. Oczywiœcie ka¿dy
nadawca sam prowadzi w³asn¹ dzia³alnoœæ i je¿eli
wymyœli tak¹ formu³ê, wed³ug której, mówi¹c
wprost, dziêki chamstwu zdobêdzie klientów, to
ju¿ jest jego wybór, ¿e tak powiem. Kierujemy siê
zasad¹ swobody dzia³alnoœci gospodarczej, wiêc
trudno mu tego zabraniaæ.

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

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja mam bardziej szczegó³owe pytanie. Jeœli

pan przewodnicz¹cy by³by uprzejmy odpowie-
dzieæ, najkrócej jak mo¿na, czy w trakcie ro-
ku 2008 by³ zmieniany plan finansowy.

Nastêpne pytanie. Proszê o krótkie wyjaœnie-
nie, czym siê zajmuje departament prezydialny,
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bo tam jest najwiêksza liczba osób z ca³ej struktu-
ry Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Kolejne pytanie zwi¹zane jest z kontrol¹ w za-
kresie art. 18 ust. 4 i 6 ustawy o radiofonii i tele-
wizji oraz z dzia³aniami KRRiT w³aœnie w tej ma-
terii. Jak by pan porówna³ rok 2008 z ro-
kiem 2007.

I jedno pytanie zwi¹zane z emisj¹. Procentowy
udzia³ programów edukacyjnych w roku 2008
spad³. Jak by pan tak skomentowa³, dlaczego.
Dziêkujê bardzo.

(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji Witold Ko³odziejski: Przepraszam, mogê
prosiæ o powtórzenie ostatniego pytania?)

Udzia³ procentowy programów edukacyjnych
w Jedynce, jeœli chodzi o emisjê, o liczbê godzin,
spad³ w porównaniu z rokiem 2007. Dlaczego?

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Zacznê od koñca. To s¹ bardzo ciekawe analizy

tych trendów, które zreszt¹ dotycz¹ nie tylko na-
dawcy publicznego. A odpowiadaj¹c wprost:
w sposób bardzo znacz¹cy spad³ procentowy
udzia³ œrodków publicznych w bud¿ecie telewizji
publicznej. I to jest wyt³umaczenie, które s³yszeliœ-
my i ca³y czas s³yszymy od zarz¹du. Kiedy udzia³
zaczyna siêgaæ 20%, jeœli chodzi o œrodki abona-
mentowe, to jest to ju¿ bardzo powa¿na sprawa.

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

szê o ciszê.)
Jeœli zaœ chodzi o departament prezydialny,

to tam siê mieœci ca³a obs³uga wszystkich
skarg, korespondencji, która wp³ywa do Krajo-
wej Rady. Tysi¹cami skarg, które przyjmuje
Krajowa Rada, zajmuje siê w³aœnie ten depar-
tament. To nie jest obs³uga cz³onków Rady, tyl-
ko obs³uga w du¿ej mierze widzów albo s³ucha-
czy, pisz¹cych do Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji.

Co do planu finansowego… Chodzi o plan fi-
nansowy Krajowej Rady, tak?

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Tak.)
Oczywiœcie on w ci¹gu roku by³ zmieniany kil-

kakrotnie, g³ównie z tego powodu, ¿e bud¿et, któ-
ry mieliœmy do dyspozycji, by³ niewystarczaj¹cy.
I to by³y g³ównie przesuniêcia z wydatków osobo-
wych na takie wydatki, jak czynsz, energia elek-
tryczna, op³aty pocztowe. Krótko mówi¹c, wszyst-
kie przesuniêcia, jakie by³y, to przesuniêcia z wy-
nagrodzeñ pracowników Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dziê-
kujê bardzo…)

A co do bud¿etu, to by³ on wykonany, jeœli cho-
dzi o wydatki, na poziomie 99%, a jeœli chodzi
o przychody – na poziomie 102%.

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Przepraszam,
Panie Marsza³ku, nie otrzyma³em jeszcze krótkiej
oceny kontroli w zakresie art. 18 ustawy…)

A to ja ju¿ mówi³em. Pozwoli³em sobie na nieu-
dzielenie tej odpowiedzi wprost, poniewa¿ ju¿ od-
powiada³em na te…

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Ale ja pyta³em
o wnioski. S³ucha³em, jak pan przewodnicz¹cy
by³ uprzejmy odpowiadaæ, ale mnie chodzi
o wnioski, porównanie sytuacji w roku 2008 do tej
w roku 2007. I tego raczej nie by³o. Dziêkujê.)

Ale w jakim kontekœcie te wnioski…
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Proszê w takim

razie o udzielenie odpowiedzi na piœmie).
Dobrze, tylko prosi³bym o sprecyzowanie pyta-

nia.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Jeszcze raz sprecyzujê. Jest art. 18 ust. 4–6

ustawy o radiofonii i telewizji, dzia³ania KRRiT
w celu ochrony ma³oletnich. Ju¿ chyba wiêcej nie
muszê dodawaæ. Dziêkujê bardzo.

(Rozmowy na sali)

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Ja rozumiem, znam art. 18. Chodzi mi o pyta-

nie, na które mam odpowiedzieæ. Ile by³o inter-
wencji, ile by³o na³o¿onych kar? To jest w sprawo-
zdaniu.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
W sprawozdaniu jest porównanie. Ja panu to

przytoczê, bo materia³ jest obszerny. Wniosek jest
taki, ¿e w porównaniu z analogicznym monitorin-
giem prowadzonym przez Krajow¹ Radê w 2006
widoczna jest poprawa. Dalej nie bêdê cytowa³, bo
szkoda na to czasu. A ja chcê…

(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji Witold Ko³odziejski: Chce pan konkretnych
danych liczbowych, ile interwencji, ile upomnieñ,
tak?)

Tak, jakie wnioski, dlaczego…
(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji Witold Ko³odziejski: Dobrze. Przeka¿ê pa-
nu te informacje na piœmie.)

Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Augustyn, proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
S³ucham pana odpowiedzi na pytania swoje

i innych senatorów i muszê powiedzieæ, ¿e rzuca
siê w oczy bezradnoœæ Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, jeœli chodzi o zapewnienie bezstronno-
œci, rzetelnoœci, obiektywizmu, redukcjê progra-
mów misyjnych, ³amanie zasad etycznych itd. Ale
jedno ostatnio siê uda³o. Wszyscy jesteœmy cieka-
wi, jak to siê, Panie Przewodnicz¹cy, sta³o, ¿e uda-
³o siê panu doprowadziæ do porozumienia w spra-
wie powo³ania rad nadzorczych, w sk³ad których
weszli ludzie PiS i SLD, tak¿e ci zwi¹zani z panem
Czarzastym i Kwiatkowskim. Czy by³by pan tak
dobry i zdradzi³, jaki w zwi¹zku z tym bêdzie po-
dzia³ wp³ywów w telewizji publicznej, podzia³ sta-
nowisk? Na pewno jesteœmy tego ciekawi.

(Rozmowy na sali)

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Panie Senatorze, powiedzia³ pan o bezradnoœci

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Skoro jest taka
bezradna, to jak¿enambysiêuda³odoprowadziæ…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Uda³o siê. Uda-
³o.)

…do takich porozumieñ.
(Senator Czes³aw Ryszka: No tak jak wam siê

uda³o Farfa³a d³ugo utrzymywaæ.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, w tej chwili przedmiotem na-

szego posiedzenia jest sprawozdanie Krajowej Ra-
dy za rok 2008 i prosi³bym o trzymywanie siê tego
tematu.

Pan senator Pupa.

Senator Zdzis³aw Pupa:
W kontekœcie pytania pana senatora Augusty-

na chcia³bym zapytaæ, o to, jakie jest…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale to

wykracza poza…)
Ale to jest pytanie do pana przewodnicz¹cego.

Czy prawd¹ jest, ¿e Sojusz Lewicy Demokratycznej
dlatego zag³osowa³ wczoraj tak, jak zag³osowa³, ¿e
Platforma Obywatelska zdradzi³a uzgodnienia, któ-
repoczyni³aprzyustawieomediachpublicznych?

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Panie
Senatorze, bardzo proszê…)

Pytam, czy to jest prawda.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ja

bardzo przepraszam, ale w tej chwili wykraczamy
poza materiê…)

Nie, nie wykraczamy, to jest bardzo wa¿ne.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Augustyn wykroczy³, pan te¿ wy-

kroczy³, a ja obydwa pytania uchylam. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie.
(Rozmowy na sali)
Wobec tegomo¿emyspokojnieprzejœædodebaty.
Otwieram dyskusjê.
(Senator Czes³aw Ryszka: Chcecie dyskusji,

bêdziecie j¹ mieli.)
I jako pierwszy…
Ach, jeszcze sprawozdanie. Przepraszam, prze-

praszam bardzo.
Proszê sprawozdawcê Komisji Kultury i Œrod-

ków Przekazu, senatora Andrzeja Grzyba o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

(Senator Czes³aw Ryszka: Obiektywnie.)
(Senator Andrzej Grzyb: Ma byæ krótko.)
Proszê bardzo.
(Rozmowy na sali)

Senator Andrzej Grzyb:

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie Przewodni-
cz¹cy! Panie i Panowie Senatorowie!

W imieniu Komisji Kultury i Œrodków Przekazu
przedstawiam sprawozdanie w sprawie Sprawo-
zdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dzia-
³alnoœci w 2008 r. wraz z Informacj¹ o podstawo-
wych problemach radiofonii i telewizji w 2008 r.

Marsza³ek Senatu w dniu 7 kwietnia 2009 r.
skierowa³ do komisji Sprawozdanie Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji z dzia³alnoœci w 2008 r. wraz
z Informacj¹ o podstawowych problemach radiofo-
nii i telewizji w 2008 r. – druk senacki nr 529.

Po wys³uchaniu informacji cz³onków Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji oraz po przeprowadze-
niu dyskusji na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia
2009 r. komisja przedstawi³a projekt uchwa³y Se-
natu, w którym wnosi o odrzucenie Sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dzia³alnoœci
w 2008 r. wraz z Informacj¹ o podstawowych pro-
blemach radiofonii i telewizji w 2008 r. Dziêkujê.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo za krótkie sprawozdanie.
Tym razem ju¿ legalnie mogê otworzyæ dysku-

sjê. I jako pierwsza…
(Senator Stanis³aw Karczewski: A pytania?)
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Aha, pytania. Przepraszam. Ale nie widaæ chêt-
nych.

(Rozmowy na sali) (Weso³oœæ na sali)
Proszê bardzo.
W zwi¹zku z tym proszê o zabranie g³osu pani¹

senator Borys-Damiêck¹.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo!
Wys³uchaliœmy tutaj sprawozdania Krajowej

Rady Radiofonii i Telewizji. Myœlê, ¿e widzowie,
gdyby mieli mo¿liwoœæ obejrzenia i wys³uchania
tego sprawozdania, mogliby zapoznaæ siê z szere-
giem cyfr, dzia³añ statystycznych i na pewno mog-
liby stwierdziæ, ¿e Krajowa Rada Radiofonii i Tele-
wizji w wielu sytuacjach podbramkowych dla me-
diów publicznych, sytuacjach, które siê wytwo-
rzy³y, zwi¹zanych zarówno z kryzysem, jak i z pro-
blemami personalnymi oraz finansowymi, nie zaj-
mowa³a w zasadzie – i w dalszym ci¹gu nie zajmu-
je – ¿adnego stanowiska, nie udziela siê. W pew-
nym sensie Krajowa Rada jest niezauwa¿alna
i nie wspomaga mediów publicznych tak, jak po-
winien to robiæ organ nadrzêdny powo³any do
kontroli, pieczy, wspó³dzia³ania z mediami publi-
cznymi. I to jest zarzut podstawowy, zarzut nu-
mer jeden wobec dzia³añ Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji.

Krajowa Rada nie uczestniczy³a w rozwi¹zywa-
niu problemów, które powsta³y w mediach publi-
cznych. Utyskiwa³a, ¿e zlikwidowanie abonamen-
tu zabije, wykoñczy media publiczne, ale nie spró-
bowa³a stworzyæ jakichkolwiek propozycji, wa-
riantów pozyskiwania œrodków, nie zajê³a stano-
wiska we wspomaganiu mediów publicznych
w dzia³ania w okreœlonej sytuacji. Nie zgadzam siê
z tym, co powiedzia³ pan przewodnicz¹cy, ¿e
w wielu sprawach nie ma mo¿liwoœci ustawowych
do takiego dzia³ania, do pe³nienia funkcji mena-
d¿era, przenosz¹c to na jêzyk innych instytucji
kultury, na przyk³ad takich jak dyrekcja teatrów,
filharmonii czy oper. Mam na myœli kulturotwór-
cze wspomaganie, dzia³anie umo¿liwiaj¹ce podej-
mowanie wspólnych decyzji i rad. A przecie¿ art. 6
obowi¹zuj¹cej ustawy o radiofonii i telewizji
w punktach 1–10 specyfikuje mo¿liwoœci dzia³añ
i oddzia³ywañ Krajowej Rady. Na przyk³ad
w pkcie 8 art. 6 jest mowa o inicjowaniu kszta³ce-
nia kadr w dziedzinie radiofonii i telewizji. A wiêc
nie jest to tak, ¿e tylko media publiczne powinny
sobie w ramach w³asnych zarz¹dów z tym radziæ.
Tutaj jest wymagana daleko id¹ca wspó³praca.

Nie chcê zbyt wiele czasu poœwiêcaæ temu, jak¹
rolê odgrywaj¹ dobre, zawodowe kadry. Myœlê, ¿e
pani senator nie uzyska³a w³aœciwej odpowiedzi
na pytanie, które zada³a, poniewa¿ nikt nie zatro-

szczy³ siê o podnoszenie kwalifikacji ludzi ju¿ pra-
cuj¹cych w mediach publicznych, co stanowi o ja-
koœci i charakterze tych mediów. Nie szanuje siê
zawodowoœci i nie robi siê nic, ¿eby podnieœæ jej
rangê, a to przecie¿ powinna wymuszaæ Krajowa
Rada Radiofonii na organizatorach mediów, zw³a-
szcza mediów publicznych. I to jest kolejny za-
rzut.

Ju¿ nie chcê mówiæ o tym, ¿e w wymienianym
art. 6 ust. 2 w pkcie 4 jest równie¿ taki zapis, ¿e do
obowi¹zków Krajowej Rady nale¿y sprawowanie
w granicach okreœlonych ustaw¹ kontroli dzia³al-
noœci nadawców. A wiemy, ¿e nie w ka¿dej dzie-
dzinie i nie w ka¿dej sprawie ta kontrola dzia³al-
noœci nadawcy publicznego mia³a miejsce.
Wspomnê chocia¿by o tym, ¿e w pewnym mo-
mencie, zw³aszcza w okresie kampanii wybor-
czych do Europarlamentu, gdy inne media poda-
wa³y informacje na temat sonda¿y i preferencji
obywateli naszego pañstwa w stosunku do opcji
politycznych i kandydatów w tych wyborach,
w telewizji publicznej, z powodu preferowania Li-
bertas, by³o to zakazane, oczywiœcie nie przez
Krajow¹ Radê. Ale Krajowa Rada nie zajê³a ¿adne-
go stanowiska w sprawie tego, ¿e media, szczegól-
nie publiczne, maj¹ obowi¹zek podawaæ rzetelne
informacje, abstrahuj¹c od tego, czy mamy kam-
paniê wyborcz¹, czy nie. Bo taka obligatoryjnoœæ,
taki obowi¹zek istnieje.

Tak¹ poniek¹d interpretacjê tych zapisów za-
wartych w wymienianym artykule mog³abym
ci¹gn¹æ, a¿ do zapisu w pkcie 10.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest abso-
lutnie zaanga¿owana w dzia³ania polityczne
i w reakcje na sytuacje li tylko polityczne. Dowo-
dem jest chocia¿by to, ¿e choæ, o dziwo, przez pó³
roku Krajowa Rada nie mog³a znaleŸæ brakuj¹ce-
go cz³onka do rady nadzorczej, to w momencie po-
wstania pewnego zawirowania politycznego ten
brakuj¹cy cz³onek nagle siê znalaz³.

Krajowa Rada nie reagowa³a te¿, a powinna re-
agowaæ zgodnie z art. 6, na politykê programow¹
telewizji publicznych. Powinna reagowaæ na zani-
kanie programów misyjnych, powinna reagowaæ
na zanikanie programów edukacyjnych. I mówiê
to oczywiœcie nie tylko o telewizji publicznej, ale
równie¿ o Polskim Radiu. Powinna reagowaæ te¿
na coraz wyraŸniejsze œciganie siê i konkurowa-
nie mediów publicznych z komercyjnymi, widocz-
ne chocia¿by w takich programach jak „Gwiazdy
tañcz¹ na lodzie”, który jest tu ju¿ zwyczajowo wy-
mieniany, od bardzo dawna, jako coœ, co w ogóle
nie przystoi mediom publicznym. Nie mieliœmy
ani w informacjach prasowych, ani w informa-
cjach medialnych przekazywanych przez telewiz-
jê publiczn¹, sygna³ów ¿adnej reakcji Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji na takie zjawiska. A ja
pozwolê sobie powiedzieæ, ¿e postrzegam to tak, i¿
Krajowa Rada – na podstawie tego, w co jest wypo-
sa¿ona w ramach ustawy, w której ma zapisane
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dzia³ania – powinna sprawowaæ opiekê macie-
rzyñsko-ojcowsk¹, pe³niæ takie funkcje w stosun-
ku do mediów publicznych w aspekcie prezento-
wanego morale, jakoœci mediów publicznych,
kszta³towania tych mediów publicznych, a tak¿e
naboru kadr.

Powinna te¿, co jest spraw¹ szalenie wa¿n¹,
otaczaæ jednakow¹ trosk¹ wszystkie programy,
o jakich jest mowa w ustawie o radiofonii i tele-
wizji. A ja do dnia dzisiejszego nie s³ysza³am, ¿eby
Krajowa Rada zajê³a jakiekolwiek stanowisko
w sprawie tego, co siê dzieje z Telewizj¹ Polonia,
szalenie wa¿n¹ dla naszych rodaków za granic¹,
dla Polonusów, którymi siê tu zajmujemy.

I mo¿e nie powinnam tego, co zaraz powiem,
podci¹gaæ pod obraz roku 2008, bo wybiegam tu
w rok 2009, ale jest to jedyna mo¿liwoœæ zasygna-
lizowania tej sprawy z tej trybuny. Otó¿ bez wzglê-
du na to, jak potocz¹ siê losy mediów publicznych
wobec wyboru dokonanego wczoraj, jeœli chodzi
o rady nadzorcze, sytuacja jest taka, ¿e wisi topór
nad Telewizj¹ Polonia i nad pewnymi kana³ami te-
matycznymi. Dotychczas funkcjonuj¹cy prezes
ma zamiar zlikwidowaæ – zreszt¹, jak podaje pra-
sa, ju¿ powo³a³ likwidatorów – TVP Kultura, TVP
Historia, TVP Polonia, Bielsat TV i chce stworzyæ
redakcje, które po³¹czy³by w jedno centrum pod
kierownictwem i wodz¹ pana Korzeniowskiego.
A to wprawdzie jest osoba dla polskiego sportu
bardzo zas³u¿ona, ale nie wiem, czy powinna kie-
rowaæ organem o tak szerokim zakresie jak to
centrum, które ma powstaæ wskutek po³¹czenia
tych redakcji.

I ostatnia rzecz, o której chcia³abym tu powie-
dzieæ. Nie odczuwamy, nie dostrzegamy – poza
wspominanym politycznym funkcjonowaniem
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, b³yskawicz-
nym reagowaniem na sytuacje i zawirowania poli-
tyczne, jakie maj¹ miejsce – troski o kwalifikacje
zawodowe ludzi, którzy startuj¹ do mediów publi-
cznych, którzy chc¹ w tych mediach pracowaæ,
których ca³e roczniki s¹ wypuszczane przez uni-
wersytety, przez wydzia³y dziennikarskie w ró¿-
nych miastach Polski i którzy w pierwszej kolejno-
œci do mediów publicznych siê garn¹. Bo nie wol-
no nam zapominaæ, ¿e, jak pokazuj¹ rankingi po-
pularnoœci i te dotycz¹ce prawdomównoœci i pra-
wdziwoœci mediów, Polacy w dalszym ci¹gu prefe-
ruj¹ media publiczne. A to zarówno Krajow¹ Radê
Radiofonii i Telewizji, jak i ludzi, którzy maj¹
wp³yw na funkcjonowanie programów, obliguje
do zajêcia siê tym problemem. Tymczasem w tej
chwili jest przeciwnie: czyni siê wszystko, ¿eby
skreœliæ, wyrzuciæ fachowców, którzy jeszcze siê
jakoœ w tych mediach publicznych ostali.

Tak ¿e, Panie Przewodnicz¹cy, z wielk¹ przy-
kroœci¹ – bo znam pana jako dziennikarza, który
w tych¿e mediach publicznych swego czasu star-

towa³ i bardzo dobrze siê zapowiada³ – muszê pa-
nu „pogratulowaæ” tego, ¿e sta³ siê pan po³o¿ni-
kiem, akuszerem tej nowej koalicji, któr¹ uda³o
siê panu stworzyæ w przypadku rad nadzorczych.
Dziêkujê.

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

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Przewo-

dnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji!
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Tele-

wizji za 2008 r., ten gruby tom, który otrzymaliœ-
my, uzmys³awia ogrom prac, jak¹ ustawodawca
z³o¿y³ na barki tej instytucji. Czytaj¹c tê informa-
cjê, mo¿na zauwa¿yæ pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê
dotycz¹c¹ etyki w mediach w naszym kraju.
Œwiadczy o tym bodaj ogromna liczba skarg,
a konkretnie tysi¹c sto trzydzieœci dwie, jakie
wp³ynê³y do Krajowej Rady od spo³eczeñstwa.
Podpisa³o te skargi ponad dwanaœcie tysiêcy
osób. Skargi dotyczy³y g³ównie nieprzestrzegania
przez media komercyjne wartoœci – nazwijmy je
wartoœciami duchowymi. Liczne skargi kierowa-
ne do Krajowej Rady dotyczy³y emitowania treœci
zagra¿aj¹cych prawid³owemu rozwojowi dzieci
i m³odzie¿y. Widzowie uznali za szkodliwe pokazy-
wanie brutalnych scen, a tak¿e treœci pornografi-
cznych emitowanych w czasie do tego niedozwo-
lonym. Z kolei w stosunku do mediów publicz-
nych w skargach domagano siê realizowania
przez nie ustawowych powinnoœci, czyli misyjno-
œci mediów publicznych.

Mówiê o tym, poniewa¿ bodaj na tej podstawie
mo¿na potwierdziæ wagê Krajowej Rady, która
stwierdzaj¹c na przyk³ad naruszenia przepisów
reguluj¹cych ochronê ma³oletnich widzów, wzy-
wa³a nadawców do zaprzestania tego rodzaju
dzia³añ, czêsto te¿ siêga³a po odpowiednie kary fi-
nansowe.

Gdy siê czyta sprawozdanie, widaæ wagê, jak¹
Krajowa Rada przyk³ada³a do implementacji dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego o audiowi-
zualnych us³ugach medialnych oraz do wprowa-
dzenia naziemnej telewizji cyfrowej. Jak s¹dzê,
z tego przede wszystkim powinniœmy dzisiaj rozli-
czaæ Krajow¹ Radê, poniewa¿ zbli¿a siê rok 2015,
a wraz z nim ostateczny termin wy³¹czenia roz-
powszechniania naziemnego programów telewi-
zyjnych w technologii analogowej i przejœcia na
nadawanie cyfrowe. W zwi¹zku z tym Krajowa Ra-
da Radiofonii i Telewizji podjê³a intensywne dzia-
³ania prawne i inne, aby to przygotowaæ. Jednym
z elementów ma byæ powstanie fundacji „Cyfrowa
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Polska”, której zadaniem by³oby zabezpieczenie
procesu przechodzenia z nadawania analogowe-
go na cyfrowe. Ju¿ w 2011 r., zgodnie z za³o¿eniem
Krajowej Rady, programy naziemnej telewizji cyf-
rowej bêdzie mo¿na odbieraæ w ca³ej Polsce, co
oczywiœcie nie oznacza, ¿e ka¿dy odbiorca bêdzie
mia³ odpowiedni odbiornik czy dekoder, a tak¿e ¿e
bêdzie przygotowany do swoistej rewolucji cyfro-
wej w mediach, bo to wymaga upowszechnienia
umiejêtnoœci korzystania z mediów cyfrowych.

Najwa¿niejsz¹ spraw¹ w sprawozdaniu jest je-
dnak moim zdaniem kryzysowa sytuacja w finan-
sowaniu mediów publicznych w zwi¹zku z gwa³to-
wnym spadkiem wp³ywów z op³at abonamento-
wych. Wartoœæ realna tych wp³ywów w 2008 r. po-
wa¿nie siê obni¿y³a w porównaniu z wp³ywami
w latach poprzednich. Z pewnoœci¹ by³o to spowo-
dowane zapowiedziami premiera Donalda Tuska
oraz polityków Platformy Obywatelskiej likwida-
cji abonamentu. Dlatego w obecnej sytuacji jakby
mniej wa¿ne staje siê samo sprawozdanie Krajo-
wej Rady, a nabiera wagi to wszystko, co dzieje siê
w mediach publicznych, zw³aszcza w radiu publi-
cznym, które z powodu braku pieniêdzy z abona-
mentu oraz zamieszania wokó³ niego, jakie wpro-
wadzi³a tak zwana ustawa medialna, dos³ownie
dogorywa. Mam tu na myœli g³ównie II Program
Polskiego Radia.

Krajowa Rada nie by³a tak¿e w stanie, o czym
ju¿ tu wspomniano, od d³u¿szego czasu wy-
pe³niaæ swoich konstytucyjnych obowi¹zków, nie
by³a bowiem w stanie uzupe³niæ sk³adu rady nad-
zorczej Telewizji Polskiej, a przeszkod¹, przynaj-
mniej do wczoraj, by³a niemo¿noœæ zawarcia kom-
promisu ze wzglêdu na rozk³ad g³osów w Krajowej
Radzie. Jednak w Telewizji Polskiej – chyba
wszyscy to mimo wszystko potwierdzimy – obec-
nie wszystkie te problemy ³¹czy nazwisko prezesa
Piotra Farfa³a, który dziêki zrêcznej grze wyrós³ na
jednow³adcê. Gdyby Platforma Obywatelska
chcia³a pozbyæ siê prezesa Farfa³a z Telewizji Pol-
skiej, mog³aby to ju¿ oczywiœcie dawno uczyniæ.
Jednak dzia³ania ministra skarbu Aleksandra
Grada przed³u¿aj¹ pe³nienie przez niego funkcji
prezesa telewizji. Nale¿y to powiedzieæ jasno: mi-
nister Grad, nie zwalniaj¹c prezesa Farfa³a, nie
interweniuj¹c w sprawie trudnej sytuacji finanso-
wej radia publicznego, potwierdza, ¿e nikomu
z rz¹du nie zale¿y na tym, by media publiczne
w Polsce funkcjonowa³y na dotychczasowym po-
ziomie.

Zapewne Senat g³osami Platformy Obywatel-
skiej odrzuci obecne sprawozdanie Krajowej Ra-
dy, a zaraz po wakacjach to samo uczyni Sejm.
Decyzja o dalszym funkcjonowaniu Krajowej Ra-
dy pozostanie w rêku prezydenta i o to w³aœnie
chodzi Platformie Obywatelskiej. Je¿eli prezydent
nie odrzuci sprawozdania, bêdzie odpowiedzialny

za dalsze rz¹dy prezesa Farfa³a, za to zamieszanie
i chaos. Je¿eli odrzuci sprawozdanie, wiêkszoœæ
nowej Krajowej Rady zostanie wybrana przez obe-
cny parlament. Przynajmniej taki scenariusz
dzia³añ planowano do wczoraj. A jak bêdzie? Po-
wiem tak: sytuacja jest rozwojowa.

I kilka s³ów na zakoñczenie. Kto ma media,
ten ma w³adzê. To truizm, ale jak¿e pasuje do
naszych czasów. Kto ma dzisiaj media, ten mo¿e
swobodnie kszta³towaæ idee ludzkie, rozwi¹za-
nia polityczne, mo¿e kreowaæ fikcyjne zdarze-
nia, autorytety, wzory zachowañ, nierzadko
ca³kowicie sprzeczne z powszechnym przekona-
niem, obyczajowoœci¹ oraz kultur¹. Kto ma me-
dia, ten ma równie¿ pieni¹dze. Dodam, ¿e nie-
rzadko s¹ to gigantyczne przychody, g³ównie
z rosn¹cego z roku na rok rynku reklamowego.
Dzisiaj jest to oko³o 7 miliardów z³ rocznie. Uwa-
¿a siê, ¿e w ci¹gu najbli¿szych piêciu lat rynek
reklamowy osi¹gnie niebagateln¹ wartoœæ
12–15 miliardów z³ rocznie. Blisko po³owê tej
kwoty, jak dot¹d, œci¹gaj¹ jeszcze silne media
publiczne w Polsce. Drug¹ po³ow¹ tej kwoty
dziel¹ siê prywatne grupy medialne, które, co
chyba zrozumia³e, s¹ zainteresowane zmargi-
nalizowaniem mediów publicznych w naszym
kraju. I to jest g³ówna przyczyna zaplanowanego
zamieszania w mediach.

Najpierw politycy Platformy Obywatelskiej
uderzyli w podstawy finansowe mediów publicz-
nych, zapowiadaj¹c zniesienie abonamentu. Na-
stêpnie uchwalono tak zwan¹ ustawê medialn¹,
zawetowan¹ przez prezydenta, która mia³a ca³ko-
wicie zburzyæ dotychczasowy porz¹dek zarówno
w dzia³aniu Krajowej Rady, jak i rynku mediów.
Nie wolno dopuœciæ do upadku mediów publicz-
nych, które choæ nieudolnie, pe³ni¹ jednak wa¿n¹
misjê mecenasa kultury, rolê komunikatora
w spo³eczeñstwie, s¹ gwarantem wolnoœci s³owa
i wypowiedzi, prezentuj¹ wszystkie nurty spo³ecz-
ne, religijne czy polityczne. Przecie¿ nikt rozs¹dny
nie bêdzie porównywa³ poziomu teatru w TOK FM
z poziomem Teatru Polskiego Radia. Tak samo
oferta muzyczna RMF Classic jest nieporówny-
walna z bogactwem i ró¿norodnoœci¹ muzyki
w II Programie Polskiego Radia. St¹d bodaj p³ynie
przekonanie, ¿e jesteœmy jako spo³eczeñstwo le-
piej wykszta³ceni ni¿ na przyk³ad Amerykanie.
Zapewne zawdziêczamy to w du¿ej mierze me-
diom publicznym.

I jeszcze jedna uwaga na koniec. Europa
i œwiat ³¹cz¹ si³y, tworz¹c silne koncerny medial-
ne. A my, przynajmniej gdyby ta ustawa medial-
na wesz³a w ¿ycie, nasz koncern telewizji publi-
cznej, ten wielomiliardowy maj¹tek, dorobek po-
koleñ Polaków, zamiast ³¹czyæ i wzmacniaæ, rzu-
camy na ¿er bezwzglêdnych medialnych koncer-
nów komercyjnych, rodzimych i zagranicznych.
O co w tym wszystkim chodzi? Czy tylko o ode-
branie wp³ywów z reklam mediom publicznym?
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Myœlê, ¿e tak¿e o pozbawienie Polaków dostêpu
do kultury wy¿szej, o promowanie popkultury,
wzorców zachowañ niewolniczych, niegodnych
ludzi myœl¹cych. Czas siê opamiêtaæ i uczyniæ
wszystko, aby wzmocniæ misyjnoœæ mediów pub-
licznych. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

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

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Panie Przewodnicz¹cy! Wy-

soki Senacie!
Usytuowanie w porz¹dku konstytucyjnym na-

szego pañstwa Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji jest niezwykle istotne. Nie ma tam prokura-
tury jako organu kontroli pañstwowej i ochrony
prawa, ale jest Najwy¿sza Izba Kontroli, jest
Rzecznik Praw Obywatelskich i jest Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji. I jaka jest jej rola w ochronie
prawa, w kszta³towaniu praworz¹dnoœci funkcjo-
nowania nadawców publicznych, prawa praso-
wego, organizowaniu pluralistycznego funkcjo-
nowania podstawowego prawa cz³owieka, prawa
do informacji wolnej od ingerencji w³adz publicz-
nych – art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Cz³o-
wieka… Ogromne niezadowolenie poszczegól-
nych ekip politycznych, byæ mo¿e uk³adów, koali-
cji, budzi w³aœnie takie ukszta³towanie niezale¿-
nej roli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako
organu kontroli i ochrony prawa. Ka¿dy chcia³by
zdominowaæ przez uk³ad zale¿noœci, uk³ad perso-
nalny ten podmiot, zdominowaæ swoimi interesa-
mi dzia³alnoœæ tej tak wa¿nej dla demokratyczne-
go spo³eczeñstwa instytucji. I niewa¿ne jest z tego
punktu widzenia, jaka formacja polityczna czy ja-
ki uk³ad personalny decyduj¹ o obsadzaniu po-
szczególnych stanowisk, jaki kapita³ dominuje,
eliminuj¹c innych. Wa¿ne jest, czy Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji i media publiczne wype³nia-
j¹ swoj¹ misjê ustawow¹, misjê nie tylko eduka-
cyjn¹, ale misjê kszta³towania pluralistycznego
spo³eczeñstwa, politycznie pluralistycznej infor-
macji, funkcjonowania niezale¿nego od wp³ywu
w³adz publicznych i politycznych, tym samym
funkcjonowania w sytuacji niezale¿noœci finanso-
wania tych mediów.

Wydaje mi siê, ¿e dzisiaj przedmiotem prac ko-
misji nie jest próba ingerencji w to, co siê obecnie
dzieje, ale okres sprawozdawczy, sprawozdanie
za rok 2008. Tymczasem widzê bardzo wiele zaan-
ga¿owania w doraŸne dzia³ania na rynku konku-
rencji, handikapu, przejmowania podmiotowego,
kierowania podmiotowego po okresie sprawo-

zdawczym. To nie ma nic do rzeczy, je¿eli chodzi
o to sprawozdanie i jego ocenê, to nie ma nic do
rzeczy. My w Senacie, w izbie rozwagi i rozs¹dku,
musimy pilnowaæ jednak materii i zakresu kogni-
cji tego, co rozpatrujemy, a nie wyg³aszaæ polity-
cznych filipek i szukaæ roz³adowania ¿alów z racji
takich, a nie innych, roszad personalnych czy
partyjnych.

S¹dzê, ¿e obiektywnie, jeœli spojrzeæ sine ira et
studio na to sprawozdanie, a jest to ju¿ któreœ
sprawozdanie z tych, z którymi mia³em do czynie-
nia w czasie tych szeœciu kadencji, muszê mu wy-
stawiæ jedn¹ z najlepszych opinii. Tak dobrego
sprawozdania z dzia³alnoœci Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji – sprawozdania, powiadam
– chyba nie by³o.

Odsy³am do wszystkich zadañ konstytucyj-
nych, ustawowych, które maj¹ swoje odzwier-
ciedlenie w tym sprawozdaniu. Jest to niezwykle
rzetelne sprawozdanie. Trzeba powiedzieæ, ¿e od-
powiada ono analizie z punktu widzenia legalno-
œci, gospodarnoœci, celowoœci i rzetelnoœci, a ta
analiza i jej obiektywne przedstawienie Wysokiej
Izbie s¹ przedmiotem sprawozdania. To charakter
i zakres tego sprawozdania s¹ elementami, które
powinny zostaæ ocenione albo pozytywnie, przez
przyjêcie tego sprawozdania, albo negatywnie,
przez odrzucenie – wtedy nale¿y powiedzieæ, ¿e
jest to sprawozdanie nierzetelne – a nie pozamery-
toryczne kwestie polityczne. Tymczasem coraz
czêœciej mamy do czynienia z szukaniem tego, co
ja nazywam wytrychem do zmiany uk³adu perso-
nalnego w telewizji, przez fortel, jakim jest odrzu-
cenie mediów i przekonanie prezydenta. Jest to
niegodne praworz¹dnoœci w naszym kraju, jesz-
cze raz powtarzam, jest to niegodne praworz¹dno-
œci w naszym kraju.

Dlatego trzeba podkreœliæ wszechstronnoœæ
tego sprawozdania, zarówno je¿eli chodzi o to, co
siê dzieje, jak i o obowi¹zki konstytucyjne orga-
nu nadzoru praworz¹dnoœci, implementacji dy-
rektywy o audiowizualnych us³ugach medial-
nych, implementacji wszystkich za³o¿eñ polityki
pañstwa w dziedzinie radiofonii i telewizji, nie tej
praktykowanej pod sto³em, tylko tej wynikaj¹cej
z ustaw i obowi¹zków w³adzy publicznej rzetel-
nego dbania o interes spo³eczeñstwa obywatel-
skiego, a tym samym mediów publicznych. Ta
dba³oœæ przebija siê w sprawozdaniu za 2008 r.
W sytuacji degradacji finansowej, obni¿enia da-
niny publicznej przez niedope³nienie obowi¹z-
ków przez organy rz¹dowe w zakresie jej œci¹ga-
nia, w sytuacji zmniejszenia œrodków, wype³nia-
nie tej misji, wynikaj¹cej z obowi¹zków na³o¿o-
nych prawem, przez Krajow¹ Radê Radiofonii
i Telewizji zas³uguje na uznanie i to uznanie dla
pañstwa tu wyra¿am.

Wreszcie kwestia, planowana, ale zaniechana,
informatycznego przekszta³cenia radiofonii i tele-
wizji, kwestia przygotowania do nowych wyzwañ
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technicznych i konkurencyjnych, przekszta³ce-
nia w zakresie edukacji internetowej, kontroli
dzia³alnoœci programów nadawców, kontroli dzia-
³alnoœci reklamowej i sponsorskiej nadawców
pod k¹tem przestrzegania prawa… I w koñcu te
interwencje i zakres dialogu spo³ecznego, który
przewija siê w kontakcie z okreœlonymi interwen-
cyjnymi i monitoruj¹cymi strukturami organiza-
cyjnymi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, za-
s³uguj¹ na stwierdzenie, i¿ do³o¿ono tutaj nie tyl-
ko nale¿ytej, ale najwy¿szej starannoœci w zakre-
sie sprostania oczekiwaniom odbiorców progra-
mu medialnego.

Osobn¹ kwesti¹ jest dyscyplinowanie nadaw-
ców goni¹cych za zyskiem, goni¹cych za konku-
rencyjnym zdominowaniem mediów publicz-
nych w celu przyci¹gania reklam i wreszcie w ce-
lu wyeliminowania mediów publicznych w pogo-
ni za zyskiem, bo dzia³alnoœæ medialna jest dla
mediów prywatnych, niepublicznych dzia³alno-
œci¹ gospodarcz¹, która ma przynieœæ zysk. Je¿e-
li zaœ chodzi o media publiczne, zadania i cele s¹
zupe³nie inne.

Wydaje siê, ¿e równie¿ gospodarowanie ma-
j¹tkiem narodowym, jakim s¹ czêstotliwoœci,
i przestrzeganie umów wynikaj¹cych z koncesji
s¹ jednymi z podstawowych zadañ, które w myœl
tego, co czytamy – a rzetelnoœæ przekazanych in-
formacji nie budzi w¹tpliwoœci – zas³uguj¹ na
pozytywn¹ ocenê. Zarówno wykaz koncesji, jak
i zakres monitorowania i przestrzegania warun-
ków, w jakich s¹ udzielane, a tak¿e wykorzysta-
nie œrodków publicznych, tych uszczuplonych
w 2008 r., rzetelnoœæ sprawozdañ finansowych,
kilkadziesi¹t tabel, które tutaj mamy, jakich,
przyznam siê szczerze, w innych sprawozda-
niach nie by³o, wskazuj¹ na ogrom pracy wyko-
nanej, ¿eby sprostaæ wymogowi z³o¿enia rzetel-
nego sprawozdania.

Na koniec chcê powiedzieæ, ¿e to, co w pier-
wszym wyst¹pieniu pani wiceprzewodnicz¹cej
komisji kultury by³o zarzutem, ja uwa¿am za zale-
tê Krajowej Rady. Bardzo dziêkujê, ¿e to z tych ust
pad³o, ¿e Krajowa Rada nie zajmowa³a i nie za-
jmuje siê personalnymi roszadami – tak, to nie
jest wada, to jest zaleta. ¯e nie uczestniczy³a
w problemach i nie interweniowa³a w polityczne
ustawienia w Krajowej Radzie Radiofonii i Tele-
wizji, ¿e by³a bierna – tak, to jest zaleta, a nie wa-
da. I ¿e nie próbowa³a pozaustawowych wp³ywów
na zakres tego, co siê w mediach dzieje, bo nie ma
takich uprawnieñ, bo to jest strona przedmiotowa
dzia³ania, a nie podmiotowa, i Krajowa Rada nie
mo¿e siê opowiadaæ za jakimœ uk³adem politycz-
nym, który chce zdominowaæ media, albo realizo-
waæ zadañ jakiejœ partii.

I tak naprawdê, proszê pañstwa, nie jest wa¿ne
– powiem coœ, co nie wzbudzi uznania u nikogo

z pañstwa – czy na czele zarz¹du Telewizji Polskiej
stoi pan Kwiatkowski, czy Farfa³, czy jakakolwiek
inna osoba, wa¿ne jest to, jak pod jakimkolwiek
kierownictwem media publiczne wype³niaj¹ swo-
je obowi¹zki. A ¿e nie wype³niaj¹ pod tamtym kie-
runkiem, to dlatego krytykujemy, a nie z powodu
przynale¿noœci do jakiejœ formacji politycznej.

¯yczê, ¿eby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
utrzyma³a ten kierunek z roku 2008 w swojej
dzia³alnoœci równie¿ w nadchodz¹cych i bie-
¿¹cych czasach wielkiego kryzysu, w sytuacji za-
jad³ej, wilczej walki o wp³ywy w mediach. Dlatego
pozwalam sobie, wyra¿aj¹c uznanie dla Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji za jej dzia³alnoœæ, jej
prezesowi…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie
Przewodnicz¹cy, koñczymy.)

Proszê uprzejmie.
Pozwalam sobie z³o¿yæ poprawkê do projektu

uchwa³y w sprawie sprawozdania Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, aby uchwa³a mia³a brzmie-
nie: Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje
sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewiz-
ji z dzia³alnoœci w 2008 r. Sk³adam poprawkê na
rêce pani marsza³ek. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Poproszê pana senatora Mieczys³awa Augusty-

na.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Panie i Pano-

wie Senatorowie!
Po wys³uchaniu z uwag¹ poprzedniego wy-

st¹pienia, muszê powiedzieæ, ¿e s¹dzi³em, i¿ rela-
tywizm nie ma a¿ tak szerokich granic, ale siê my-
li³em.

Proszê pañstwa, to obszerne i rzetelne sprawo-
zdanie nie mo¿e nas odwieœæ od tego, o czym mó-
wi³ na samym pocz¹tku pan senator Andrzejew-
ski. Skoro zgodnie z prawem Krajowa Rada Radio-
fonii i Telewizji ma staæ na stra¿y zasad prawa,
praworz¹dnoœci, ³adu medialnego i etycznego
w telewizji, to oceniaj¹c stan rzeczywisty – a nie
jest on taki, jak go przedstawia ta laudacja, która
tu przed chwil¹ zosta³a wyg³oszona – widzimy
przepaœæ. Chyba nikt tutaj nie zaprzeczy, na pew-
no nie zaprzeczy³ temu pan senator Ryszka, ¿e
media publiczne s¹ w ogromnym kryzysie, nie tyl-
ko finansowym. Jeœli tak jest, Panie Senatorze, to
odpowiedŸ na pytanie, jak Krajowa Rada Radiofo-
nii i Telewizji wype³nia swoje zadania, które pan
tutaj na wstêpie przywo³a³, jest chyba jedna: Ÿle,
skoro taki jest stan mediów publicznych. To jest
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ju¿ osobna sprawa, czy ma ku temu instrumenty,
czy nie, czy mo¿e sobie z tym poradziæ, czy nie. Li-
czba podejmowanych interwencji by³a spora, wi-
daæ to ze sprawozdania, jakieœ dzia³ania wiêc by-
³y, ale rezultatów nie ma. Je¿eli ktoœ ma tak wyso-
k¹ pozycjê konstytucyjn¹, jeœli ktoœ ma obo-
wi¹zek, ¿eby staæ na stra¿y naszej w³asnoœci pub-
licznej, w³asnoœci narodowej, tak wielkiej, o której
moi przedmówcy tu mówili, nie tylko w wymiarze
finansowym, ale przede wszystkim w wymiarze
zadañ, które maj¹ byæ wype³niane na rzecz spo³e-
czeñstwa, to nie mo¿e, Panie Senatorze, byæ bier-
ny, nie ma prawa byæ bierny i musi, koniecznie,
byæ pierwsz¹ osob¹ w pañstwie… Panie Przewo-
dnicz¹cy, pan powinien byæ pierwsz¹ osob¹
w pañstwie, która bêdzie grzmia³a, jeœli ju¿ nic in-
nego nie bêdzie mog³a zrobiæ, która bêdzie krzy-
cza³a: nie pozwalam! Panie Przewodnicz¹cy, poza
skrupulatnoœci¹ jest jeszcze coœ takiego jak przy-
zwoitoœæ. Warto byæ przyzwoitym.

Trzeba, ¿ebyœmy siê tutaj zastanowili, przez
chwileczkê tylko, jakie s¹ Ÿród³a tego kryzysu me-
diów publicznych. Trochê jest tak, jak mówi³ pan
senator Andrzejewski, ¿e ta chêæ zaw³aszczania
mediów przez lata by³a obecna w ró¿nych ugrupo-
waniach. To prawda, której trudno zaprzeczaæ.
Jak to siê odbywa³o? No nie tylko przez personal-
ne roszady, przede wszystkim przez prawo, które
by³o tworzone, tworzone tak¿e tutaj. Chcê bardzo
mocno powiedzieæ, ¿e pañstwo senatorowie, tak¿e
z poprzedniej kadencji, a zw³aszcza z poprze-
dniej… Mogê to chyba powiedzieæ, bo wtedy
chcia³em byæ przyzwoity, tak¿e na tej mównicy.
A dziœ mogê powiedzieæ tylko tak: to nie kryzys, to
rezultat tamtych decyzji, przed których podejmo-
waniem przestrzegaliœmy. One umo¿liwi³y po-
wstanie chaosu, który teraz jest. S¹dy mówi¹:
tak, w œwietle tego prawa tak mo¿na robiæ. A pan
przewodnicz¹cy mówi: w œwietle tego prawa ja nic
nie mogê zrobiæ. Pan przewodnicz¹cy móg³by
grzmieæ, ale nie chce. Wydaje mi siê, ¿e Ÿle siê
dzieje, ¿e to prawo nie jest zmieniane. Mamy tê od-
s³onê wczorajsz¹, ale zapewne bêd¹ jeszcze nastê-
pne. To prawo i jego wykorzystywanie doprowa-
dz¹ do zrujnowania autorytetu mediów publicz-
nych, obni¿enia poziomu tych mediów. Proszê
pañstwa, naprawdê, gdyby ktoœ z boku popatrzy³
na to, co siê dzieje, to powiedzia³by, ¿e to jakaœ far-
sa, ¿e to ¿enada.

Uwa¿am, ¿e nie mo¿na poprzeæ tego sprawo-
zdania. Nie ze wzglêdu na to, ¿e jest nie doœæ rze-
telne, tylko dlatego, ¿e ca³kowicie mija siê
w swoich ocenach z faktami, których jesteœmy
œwiadkami. Nie stawia ocen, które s¹ oczywiste
dla Polaków. To prawda – nikt nie lubi p³aciæ po-
datków, to prawda – nikt nie lubi p³aciæ takiego
podatku jak abonament. Ale gdyby ktoœ œmia³,
umia³ i chcia³ zawalczyæ o autorytet mediów, to

œci¹galnoœæ tego abonamentu byæ mo¿e by³aby
wiêksza. Problem jest w tym, ¿e Polacy poniek¹d –
nie mówiê, ¿e ca³kowicie, bo nie chcê powiedzieæ,
¿e inne czynniki nie maj¹ na to wp³ywu, ale trochê
tak jest – ju¿ teraz zaczynaj¹, patrz¹c w ten szkla-
ny ekran na programy telewizji publicznej, g³oso-
waæ nogami. Tak bêdzie, kolejne osoby przestan¹
p³aciæ abonament, jeœli bêd¹ œwiadkami tego, jak
rozgrywa siê sprawy telewizji publicznej, jak lek-
cewa¿y siê to, co bardzo s³usznie na wstêpie swo-
jego wyst¹pienia przywo³a³ pan senator Andrze-
jewski. I jeœli nikt nie chce stan¹æ w kontrze do te-
go, nikt nie chce byæ prawdziwym liderem napra-
wy, Panie Przewodnicz¹cy, niezale¿nie od upra-
wnieñ, które ma, to nie mo¿e siê domagaæ, ¿e jego
sprawozdanie, które jest jednak, Panie Senatorze,
tak¿e wyrazem skwitowania dzia³alnoœci, bêdzie
pozytywnie ocenione. Ja w ka¿dym razie nie
móg³bym tego zrobiæ w zgodzie z sumieniem. To
nie jest miejsce, ¿eby mówiæ o koniecznych zmia-
nach, dzisiaj mówimy w czasie przesz³ym o tym,
co siê wydarzy³o. Nie wiem, czy pañstwo siê zgo-
dzicie, czy nie, ale parê lat ¿yjemy, wiêc mo¿emy
chyba powiedzieæ, ¿e to, co siê dzia³o w ostatnim
roku w telewizji, w mediach publicznych, nie dzia-
³o siê nigdy wczeœniej.

(Senator Wies³aw Dobkowski: Za przyzwole-
niem Platformy.)

(Senator Czes³aw Ryszka: To wy rz¹dzicie od
dwóch lat.)

Pytanie o to, kto mia³ staæ na stra¿y, by tak siê
nie dzia³o, pozostaje otwarte.(Oklaski)

(Senator Czes³aw Ryszka: Dwa lata ju¿ rz¹dzi-
cie i nie mo¿ecie sobie poradziæ z Farfa³em.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Zapraszam pana senatora Mariusza Witczaka.
(Senator Czes³aw Ryszka: Tak szkalujecie, Ko-

ledzy, a sami tego chcieliœcie.)

Senator Mariusz Witczak:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Pan senator Andrzejewski rzeczywiœcie nie wy-

g³osi³ mowy oskar¿ycielskiej, nie by³a to filipika.
Zdaje siê, ¿e pan senator mówi³ o filipkach, ale
myœlê, ¿e mia³ na myœli filipikê. Na pewno nie by³a
to filipika, ale by³a to niez³a wazelina. Panie Sena-
torze, muszê to panu powiedzieæ, z ca³¹ sympati¹
do pana jako wieloletniego senatora, którego oso-
biœcie bardzo lubiê, ale by³a to niez³a wazelina
i trzeba to nazwaæ po imieniu.

Szanowni Pañstwo, nie czarujmy siê, ¿e to
sprawozdanie… Cyfryzacja, s³upki, obliczenia –
to wszystko jest wtórne w stosunku do tego, co
Krajowa Rada czyni, a wczoraj wybra³a rady
nadzorcze, przywróci³a za³ogê Czarzastego, za-
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³ogê Kwiatkowskiego do wspó³rz¹dzenia w przy-
sz³oœci telewizj¹ wraz z PiS. Taka jest rzeczywi-
stoœæ, taka jest sytuacja, taka jest dzia³alnoœæ
Krajowej Rady.

Trzeba powiedzieæ s³owami pana senatora Ry-
szki, który mówi³, ¿e ten, kto ma telewizjê, ma
w³adzê, pieni¹dze i wymienia³ to wszystko… Pa-
nie Senatorze, rozumiem, ¿e tê w³adzê i pieni¹dze
macie od 2005 r., bo wtedy wprowadziliœcie w³as-
ne rz¹dy, i to omnipotentne, w telewizji bez ¿a-
dnych skrupu³ów, bez ¿adnej ¿enady. Bo rz¹dy
SLD jeszcze zachowywa³y jakieœ pozory i do tej
Krajowej Rady, oczywiœcie z g³osem mniejszo-
œciowym, wybierane by³y jakieœ tam osoby z opo-
zycji. Jednak od 2005 r. robi siê to bez ¿adnych
skrupu³ów.

Walczycie bardzo mocno o utrzymanie sche-
matu partyjniactwa w mediach, o utrzymanie
schematu rz¹dów partyjnych w mediach. Rz¹dzi-
liœcie przez dwa lata, trochê na zasadzie takiej en-
klawy, z Samoobron¹ i z LPR, pewne kwestie wy-
mknê³y wam siê spod kontroli i na czele telewizji
znalaz³ siê Farfa³, który mia³ byæ tylko wicepreze-
sem, mia³ byæ gdzieœ tam w cieniu. To wam siê wy-
mknê³o spod kontroli, ale widzê, ¿e odrabiacie te
straty, odrabiacie wespó³ z za³og¹ Czarzastego
i Kwiatkowskiego. Taka jest rzeczywistoœæ, je¿eli
chodzi o sprawowanie w³adzy nad telewizj¹. Ja
wam serdecznie gratulujê takich partnerów poli-
tycznych, takich autorytetów, takich fachowców
od realizacji tej misji publicznej, o której mówicie,
od tych wszystkich przymiotów aksjologicznych,
które ta telewizja rzekomo ma mieæ, bo ja mam
wielkie w¹tpliwoœci, czy ona je pod waszymi
rz¹dami kiedykolwiek mia³a. Wiêc nie czarujmy
siê tymi mowami moralizatorskimi, nie czarujmy
siê tymi wszystkimi troskami o telewizjê, nie cza-
rujmy siê tym sprawozdaniem, bo rzeczywistoœæ
jest smutna, jest to jak najbardziej podleg³e inte-
resom partyjnym, interesom Jaros³awa Kaczyñ-
skiego, interesom Prawa i Sprawiedliwoœci. I to
jest smutne, bo ustawa, któr¹ zaproponowaliœ-
my, jakkolwiek niedoskona³a, wnios³a bardzo is-
totny element, mianowicie stara³a siê odpolitycz-
niæ media. Wprowadzi³a taki mechanizm, ¿e to
œrodowiska twórcze, ludzie profesjonalni mogli
w mediach funkcjonowaæ i przynajmniej
wspó³stanowiæ o mediach.

Wiêc nie czarujmy siê, i to jest mój gor¹cy
apel, tymi wszystkimi ³adnymi mowami, bo rze-
czywistoœæ jest brzydka i, niestety, dalej w to
pañstwo brniecie. Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Zapraszam pana senatora Ryszkê – piêæ minut.

Senator Czes³aw Ryszka:

Pani Marsza³ek, mam nadziejê, ¿e bêdzie kró-
cej.

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Trudno mi polemizowaæ z tymi wypowiedziami

senatora Augustyna i Witczaka, poniewa¿…
(Senator Mariusz Witczak: Z prawd¹ trudno siê

polemizuje.)
Wygl¹da to tak, jakby dopiero wczoraj przy-

szli do Senatu, jakby dzisiaj rano z³o¿yli œlubo-
wanie i nie wiedzieli o tym, ¿e od dwudziestu lat
ustawa o Krajowej Radzie i ustawa medialna s¹
takie, jakie s¹, czyli s¹ polityczne. Zawsze wy-
bieraliœmy z klucza. Tak by³o za Millera i wtedy
krzyczeliœmy na premiera Millera, ¿e zaw³asz-
czy³ media. Z tym, ¿e to zaw³aszczenie mediów
od dwudziestu lat jest zwi¹zane z lewic¹, z PSL
i Uni¹ Wolnoœci, a obecnie z Platform¹ Obywa-
telsk¹. Tak by³o zawsze. PiS dwa lata temu, kie-
dy po raz pierwszy przej¹³ w³adzê, zrobi³ to bar-
dzo delikatnie, wymieni³ tylko… (weso³oœæ na
sali) …wymieni³ tylko Krajow¹ Radê, nie ingeru-
j¹c w ³ad medialny. Proszê pañstwa, jeœli dla
was prezes Wildstein jest cz³owiekiem, który
dzia³a³ politycznie, to ja wam dziêkujê za kiero-
wanie siê zdrowym rozs¹dkiem i rozumem. Pre-
zes Wildstein by³ pierwszym prezesem z nada-
nia Prawa i Sprawiedliwoœci.

(G³os z sali: I wyrzuciliœcie go.)
Senator Augustyn mówi, ¿e warto byæ przy-

zwoitym. No w³aœnie, chcia³bym do pana zaape-
lowaæ, ¿eby pan by³ przyzwoity, bo przecie¿ pan,
pañski rz¹d i pan minister Grad ca³y czas ten
chaos medialny, który wprowadzi³ Farfa³, kryje-
cie. Mo¿na go by³o w ka¿dej chwili usun¹æ i od-
wo³aæ, oczywiœcie w porozumieniu z Krajow¹
Rad¹, i wybraæ prezesa, powiedzmy, apolitycz-
nego.

Jak pañstwo mówicie o apolitycznoœci, to na-
prawdê nó¿ siê w kieszeni otwiera. Apolityczna
bêdzie teraz prokuratura, prokurator generalny
bêdzie apolityczny, ale najpierw z prokuratury
generalnej wyrzuci wszystkich prokuratorów
krajowych, którzy byli z nadania PiS. Dopiero
wtedy bêdzie to oczywiœcie apolityczna prokura-
tura generalna.

Proszê pañstwa, i pan Augustyn, i pan Wit-
czak myl¹ siê przede wszystkim co do istoty spra-
wozdania. Sprawozdanie ma byæ oparte na fak-
tach, a nie na ocenach. My nie oczekujemy od
przewodnicz¹cego Ko³odziejskiego, ¿e bêdzie
ocenia³, co siê dzieje w mediach. My chcemy siê
dowiedzieæ, co Krajowa Rada uczyni³a w 2008 r.
Dlatego to, co powiedzia³ senator Andrzejewski,
by³o doskona³¹ analiz¹ zawartoœci tej informacji.
I jesteœmy wdziêczni Krajowej Radzie za to, ¿e mi-
mo pewnej nieudolnoœci spowodowanej tym
sk³adem, jaki by³, potrafi³a to zadanie doskonale
wype³niaæ.
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Ja rozumiem, ¿e Platforma Obywatelska w tej
chwili zachowuje siê jak zraniony tygrys, ponie-
wa¿ ok³amaliœcie lewicê i lewica, chc¹c mieæ jaki-
kolwiek dostêp do mediów, po prostu…

(G³os z sali: Zwróci³a siê do PiS.)
…porozumia³a siê…
(Weso³oœæ na sali)
Tak jest, ale ¿eby wyrzuciæ prezesa Farfa³a…
(Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: Bez sensu.)
…i ¿eby ³ad medialny w mediach publicznych

wreszcie…
(Weso³oœæ na sali)
Pan siê œmieje, jakby pan by³ dzieckiem niero-

zumnym.
(Weso³oœæ na sali)
Ten œmiech na to wskazuje, to jest niekontrolo-

wany œmiech. (Oklaski)
Ok³amaliœcie lewicê i teraz patrzycie z zazdro-

œci¹, co siê wydarzy. Nic siê nie wydarzy.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Wszystkich

oszukuj¹.)
Bêdzie dobry prezes telewizji w osobie S³awo-

mira Siwka i ten ³ad medialny wróci do normy.
Niestety, ale to my chcieliœmy odpolityczniæ

media. Bo tak jak mówiê, prezes Wildstein by³
prezesem, który nie wyrzuca³ dobrych dziennika-
rzy.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ale wy go wy-
rzuciliœcie.)

My nie wyrzuciliœmy prezesa Wildsteina, by³ ta-
ki uk³ad koalicyjny, jaki by³. To by³a sytuacja po
wyborach. Zobaczycie po nastêpnych wyborach,
czy bêdziecie mogli rz¹dziæ z PSL, czy jednak ju¿
z SLD. ¯yczê wam, ¿eby to by³ jednak partner, któ-
ry bêdzie wam bardziej odpowiada³ ni¿ do tej pory.
Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê uprzejmie.

Senator Janina Fetliñska:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Wchodz¹c na tê salê, w³aœciwie œwi¹tyniê two-

rzenia prawa, zawsze w³anczam takie kryteria…
(G³os z sali: W³¹czam.)
Tak, w³¹czam.
…prawda, dobro i piêkno. I s³uchaj¹c dzisiej-

szej debaty – a nie mia³am zamiaru braæ w niej
udzia³u – pomyœla³am, ¿e ¿adne z tych kryteriów
przez niektórych mówców nie zosta³o spe³nione.
Stwierdzam to z bólem. Bo czy gdy na przyk³ad
pan premier Tusk mówi: nie p³aæcie, obywatele,
abonamentu, i dlatego zamiast 800 milionów z³
mamy 300 milionów z³ na media publiczne, to nie

powoduje to, ¿e podwaliny tych mediów s¹ po
prostu zniszczone? Albo gdy profesor uniwersy-
tetu mówi, ¿e polityk, który u¿ywa inwektyw, za
które kiedyœ szlachcic wyzwa³by na pojedynek
swojego interlokutora… Gdy profesor uniwersy-
tetu mówi, ¿e one s¹ dopuszczalne i nie s¹ obraŸ-
liwe w mediach, to jak mo¿na mówiæ o etyce? Je-
¿eli profesor uniwersytetu tak mówi, to czy zwyk-
³y dziennikarz, który na co dzieñ trudzi siê, ¿eby
utrzymaæ rodzinê, nie bêdzie zarabia³ bez etyki?
Czy jeden urz¹d, czy jeden cz³owiek maj¹ tego
upilnowaæ w ca³ym kraju?

Niestety, prawda, dobro i piêkno musz¹ byæ pil-
nowane przez ka¿dego z nas. Dzisiaj podczas tej
debaty nikt z nas tego kryterium nie spe³ni³… Mo-
¿e nie nikt, ale du¿a czêœæ z nas. I myœlê, ¿e gdyby
wielcy naszego narodu mogli nas s³yszeæ, toby za-
p³akali. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Nikt wiêcej spoœród pañstwa ju¿ nie zapisa³ siê
do g³osu.

Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ jest wniosek o charakterze legislacyj-

nym, chcia³abym zapytaæ, czy pan przewodni-
cz¹cy chce jeszcze tutaj odnieœæ siê do tego wnios-
ku. Czy pragnie pan zabraæ g³os?

(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji Witold Ko³odziejski: Nie, dziêkujê.)

Dziêkujê bardzo.
A wiêc informujê, ¿e skoro z³o¿ono wniosek

o charakterze legislacyjnym, to bardzo proszê Ko-
misjê Kultury i Œrodków Przekazu o ustosunko-
wanie siê do tego wniosku i przygotowanie spra-
wozdania.

Proponujê, aby Senat wyznaczy³ komisji ter-
min przedstawienia dodatkowego sprawozdania,
tak aby mo¿liwe by³o przyst¹pienie do trzeciego
czytania projektu uchwa³y jeszcze na tym posie-
dzeniu. Nie s³yszê sprzeciwu, wiêc uznajê, ¿e Se-
nat przyj¹³ przedstawiony wniosek.

Informujê, ¿e g³osowanie zostanie przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Teraz tak: najpierw komunikat, a potem prze-
rwa a¿ do g³osowañ.

Senator Sekretarz
Andrzej Szewiñski:
Komunikat. Bezpoœrednio po og³oszeniu prze-

rwy w obradach, w sali nr 176 odbêdzie siê posie-
dzenie Komisji Kultury i Œrodowiska… Przepra-
szam, nie œrodowiska, tylko Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Œrodo-
wiska medialnego, o!)

Przepraszam za ten lapsus jêzykowy.

39. posiedzenie Senatu w dniu 31 lipca 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dzia³alnoœci w 2008 r.

286 wraz z Informacj¹ o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2008 roku. Komunikaty

(senator Cz. Ryszka )



Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Przerwa do godziny 14.00.
O 14.00 zapraszam pañstwa na g³osowania.

Dziêkujê bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 32
do godziny 14 minut 01)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
Proszê o zajêcie miejsc.
Wysoki Senacie, powracamy do rozpatrywa-

nia punktu pierwszego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
bud¿etowej na rok 2009.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych. Jej
sprawozdanie zawarte jest w druku nr 631Z.

Pan senator Kazimierz Kleina proszony jest
o przedstawienie sprawozdania.

(G³os z sali: Nie ma senatora.)
Pan senator ju¿ bie¿y.
(G³os z sali: Ale w przeciwn¹ stronê.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze. Sprawozdanie

Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-

cznych informujê, ¿e komisja rozpatrzy³a popraw-
ki zg³oszone na posiedzeniu plenarnym Senatu,
przyjê³a jednak to samo stanowisko, co pier-
wszym na posiedzeniu komisji w tej sprawie
i wnosi o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci komisji se-

natora Banasia o przedstawienie sprawozdania.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Zwracam siê do Wysokiej Izby o poparcie

wniosków mniejszoœci. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ zabraæ

g³os? Nie.
Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci bêdzie g³osowanie nad

wnioskiem o przyjêcie ustawy bez poprawek,

a nastêpnie, w przypadku jego odrzucenia, nad
poprawkami.

Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania.
Kto jest za wnioskiem Komisji Bud¿etu i Finan-

sów Publicznych o przyjêcie ustawy bez popra-
wek?

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Podajê wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 53 g³osowa³o za, 35

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

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy bud¿etowej na rok 2009.

Powracamy do punktu drugiego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o S³u¿bie Celnej.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Bu-
d¿etu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
które przygotowa³y po debacie wspólne sprawo-
zdanie. Jest ono w druku nr 630Z.

Pan senator sprawozdawca Wies³aw Dobkow-
ski proszony jest o przedstawienie tego sprawo-
zdania. Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów

Publicznych oraz Komisji Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej. Komisje na po-
siedzeniu w dniu 30 lipca 2009 r. rozpatrzy³y
wnioski zg³oszone w toku debaty w dniu 29 lipca
2009 r. nad ustaw¹ o S³u¿bie Celnej i przedsta-
wiaj¹ Wysokiemu Senatowi nastêpuj¹ce stano-
wisko. Wysoki Senat raczy przyj¹æ nastêpuj¹ce
poprawki: pierwsz¹, pi¹t¹, szóst¹, siódm¹, ós-
m¹, dziewi¹t¹, dziesi¹t¹, jedenast¹, dwunast¹,
czternast¹, szesnast¹, siedemnast¹, dwudzie-
st¹, dwudziest¹ pi¹t¹, dwudziest¹ szóst¹, dwu-
dziest¹ dziewi¹t¹, trzydziest¹ drug¹, trzydziest¹
siódm¹, czterdziest¹, czterdziest¹ drug¹, czter-
dziest¹ pi¹t¹, czterdziest¹ siódm¹, czterdziest¹
dziewi¹t¹, piêædziesi¹t¹ pierwsz¹, piêædziesi¹t¹
pi¹t¹, piêædziesi¹t¹ siódm¹, szeœædziesi¹t¹,
szeœædziesi¹t¹ drug¹, szeœædziesi¹t¹ trzeci¹,
szeœædziesi¹t¹ dziewi¹t¹, siedemdziesi¹t¹ pier-
wsz¹, siedemdziesi¹t¹ pi¹t¹, osiemdziesi¹t¹
drug¹, osiemdziesi¹t¹ trzeci¹, osiemdziesi¹t¹
czwart¹, osiemdziesi¹t¹ pi¹t¹, osiemdziesi¹t¹
szóst¹, osiemdziesi¹t¹ siódm¹, osiemdziesi¹t¹
ósm¹ i dziewiêædziesi¹t¹.

Ponadto komisje informuj¹, ¿e na podstawie
art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Grze-
gorz Banaœ i senator Jan Dobrzyñski dokonali
zmiany treœci swojego wniosku. To pkt 7. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Sprawozdawc¹ mniejszoœci komisji jest pan se-

nator Banaœ.
Panie Senatorze?

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Zwracam siê do Wysokiej Izby o poparcie

wniosków mniejszoœci. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ zabraæ

g³os? Nie. Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania.
Mam propozycjê, Wysoki Senacie, aby ³¹cznie

przeg³osowaæ nastêpuj¹ce poprawki: pierwsz¹,
pi¹t¹, szóst¹, siódm¹, ósm¹, dziewi¹t¹, dziesi¹t¹,
jedenast¹, szesnast¹, siedemnast¹, trzydziest¹
drug¹, trzydziest¹ siódm¹, czterdziest¹ pi¹t¹,
czterdziest¹ siódm¹, czterdziest¹ dziewi¹t¹, piêæ-
dziesi¹t¹ pierwsz¹, piêædziesi¹t¹ siódm¹, szeœæ-
dziesi¹t¹, szeœædziesi¹t¹ drug¹, szeœædziesi¹t¹
trzeci¹, szeœædziesi¹t¹ dziewi¹t¹, siedemdziesi¹t¹
pi¹t¹, osiemdziesi¹t¹ drug¹, osiemdziesi¹t¹ trze-
ci¹, osiemdziesi¹t¹ pi¹t¹, osiemdziesi¹t¹ szóst¹,
osiemdziesi¹t¹ siódm¹, osiemdziesi¹ta ósm¹
i dziewiêædziesi¹t¹. Maj¹ one charakter redakcyj-
ny, nie budz¹ kontrowersji, dlatego proponujê,
¿eby nad tymi poprawkami g³osowaæ ³¹cznie.

Czy jest sprzeciw, Wysoki Senacie? Nie ma.
Zatem przystêpujemy do ³¹cznego g³osowania

nad tymi poprawkami redakcyjnymi, które przed
chwil¹ odczyta³em.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za tymi poprawkami?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê, Wysoki Senacie.
89 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 2)
Zatem przystêpujemy do g³osowania nad inny-

mi poprawkami.
Nad poprawk¹ drug¹, trzeci¹ i czwart¹ te¿ g³o-

sujemy ³¹cznie. Przyznaj¹ one funkcjonariuszom
S³u¿by Celnej prawo uczestniczenia w czynno-
œciach operacyjno-rozpoznawczych w ramach
wspó³pracy z innymi s³u¿bami uprawnionymi do
prowadzenia takich czynnoœci.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 54

– przeciw. (G³osowanie nr 3)
Poprawki zosta³y odrzucone.

Nad poprawk¹ dwunast¹ i czternast¹ g³osuje-
my ³¹cznie. Przyjêcie tych poprawek wyklucza
g³osowanie nad poprawk¹ trzynast¹. Maj¹ one na
celu precyzacjê przepisu, który uwzglêdnia ró¿ni-
cê pomiêdzy okresem zatrudnienia a okresem
s³u¿by.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów wszyscy byli za. (G³osowanie

nr 4)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka trzynasta ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
(G³os z sali: Wykluczona jest…)
A, przepraszam, ona ju¿ zosta³a wykluczona…
(G³os z sali: Trzynasta jest wykluczona.)
(G³os z sali: Nie, przesz³a w ³¹cznym g³osowa-

niu.)
Trzynastki nie czyta³em przy g³osowaniu ³¹cz-

nym, tylko w przypadku odrzucenia... Dobra, do-
bra, w porz¹dku, wyklucza. Przepraszam, to jest
inna sytuacja. Przepraszam.

Zatem poprawka piêtnasta. Zaraz, zaraz… Po-
prawka piêtnasta okreœla wymagania, jakie po-
winny spe³niaæ osoby powo³ane na stanowiska
dyrektora i zastêpcy dyrektora departamentu
w urzêdzie obs³uguj¹cym ministra w³aœciwego do
spraw finansów publicznych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za, 54

– przeciw. (G³osowanie nr 5)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka osiemnasta nadaje nowe brzmienie

przepisowi, który okreœla podstawy stosowania
œrodków przymusu. Dostosowuje go do termino-
logii stosowanej w ustawach o Policji i Stra¿y Gra-
nicznej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 36 by³o za, 54 –

przeciw. (G³osowanie nr 6)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Dziewiêtnasta uzupe³nia upowa¿nienie do

wydania aktu wykonawczego o obowi¹zek
okreœlenia w nim przypadków u¿ycia œrodków
przymusu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za, 53

– przeciw. (G³osowanie nr 7)
Poprawka odrzucona.
Nad poprawkami dwudziest¹ i osiemdziesi¹t¹

czwart¹ g³osujemy ³¹cznie. Ustanawiaj¹ one zwol-
nienie organów S³u¿by Celnej z op³at za sporz¹dza-
nie i przekazywanie przez banki i towarzystwa fun-
duszy inwestycyjnych informacji, których udziele-
nia organy celne ¿¹daj¹ w zwi¹zku z prowadzeniem
postêpowañ karnych skarbowych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 8)
Poprawki przyjête.
Poprawka dwudziesta pierwsza ogranicza do

jednego roku czas, o jaki mo¿na skróciæ okres
s³u¿by przygotowawczej, oraz znosi mo¿liwoœæ
ca³kowitego zwolnienia funkcjonariusza z obo-
wi¹zku odbycia takiej s³u¿by b¹dŸ innych obo-
wi¹zków.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 54

– przeciw. (G³osowanie nr 9)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Nad poprawkami dwudziest¹ drug¹, dwudzie-

st¹ trzeci¹ i dwudziest¹ czwart¹ g³osujemy ³¹cz-
nie. Wprowadzaj¹ one odró¿nienie pojêæ „delego-
wanie” i „przeniesienie s³u¿bowe”, znosz¹ prawo
wielokrotnego przenoszenia funkcjonariusza
w okresie dwóch lat od daty pierwszego przenie-
sienia, uzale¿niaj¹ kolejne przeniesienie lub dele-
gowanie w okresie dwóch lat od pisemnej zgody
funkcjonariusza.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 36 g³osowa³o za, 53 – przeciw.

(G³osowanie nr 10)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka dwudziesta pi¹ta wprowadza do

ustawy definicjê dojazdu znacznie utrudnionego.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za, 1 –

przeciw. (G³osowanie nr 11)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta szósta wprowadza obo-

wi¹zek zwrotu funkcjonariuszowi udokumento-
wanych kosztów przeniesienia.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 12)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dwudziesta siódma rozszerza zakres

stosowania zmienionego przepisu o przypadki re-
organizacji S³u¿by Celnej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za, 53

– przeciw. (G³osowanie nr 13)
Poprawka odrzucona.
Poprawka dwudziesta ósma usuwa przepis

okreœlaj¹cy zasady postêpowania w przypadku
zniesienia jednostki organizacyjnej S³u¿by Celnej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 37 g³osowa³o za, 53 – przeciw.

(G³osowanie nr 14)
Poprawka odrzucona.
Poprawka dwudziesta dziewi¹ta ma charakter

redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 15)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzydziesta stanowi, ¿e przeniesienie

na ni¿sze stanowisko s³u¿bowe funkcjonariusza,
który jest trwale niezdolny do pe³nienia s³u¿by na
zajmowanym stanowisku, jest mo¿liwe jedynie
wtedy, gdy nie ma mo¿liwoœci przeniesienia go na
stanowisko równorzêdne.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 37 g³osowa³o za, 53 – przeciw.

(G³osowanie nr 16)
Poprawka odrzucona.
Poprawka trzydziesta pierwsza stanowi, ¿e

w przypadku odbywania s³u¿by w systemie nad-
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zwyczajnym funkcjonariuszom przys³ugiwaæ bê-
dzie miesiêczny dodatek specjalny, oraz okreœla
wysokoœæ takiego dodatku.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 54

– przeciw. (G³osowanie nr 17)
Poprawka odrzucona.
Nad poprawkami trzydziest¹ trzeci¹, czter-

dziest¹ czwart¹ i piêædziesi¹t¹ drug¹ g³osujemy
³¹cznie. Maj¹ one na celu przyznanie funkcjona-
riuszom, w stosunku do których postêpowanie
karne zosta³o umorzone z powodu znikomej spo-
³ecznej szkodliwoœci czynu, mo¿liwoœci powrotu
do s³u¿by i takich samych uprawnieñ jak tym
funkcjonariuszom, którzy zostali uniewinnieni.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 54

– przeciw. (G³osowanie nr 18)
Poprawka odrzucona.
Poprawka trzydziesta czwarta nak³ada na mi-

nistra w³aœciwego do spraw finansów publicz-
nych obowi¹zek wydania aktu wykonawczego,
który bêdzie okreœla³ tryb zawieszania funkcjona-
riuszy w pe³nieniu obowi¹zków s³u¿bowych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za, 52

– przeciw. (G³osowanie nr 19)
Poprawka odrzucona.
Poprawka trzydziesta pi¹ta proponuje, by pod-

staw¹ zwolnienia funkcjonariusza ze s³u¿by by³y
wy³¹cznie przypadki skazania za przestêpstwo
œcigane z oskar¿enia publicznego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 36 g³osowa³o za, 54 – przeciw.

(G³osowanie nr 20)
Poprawka odrzucona.
Nad poprawkami trzydziest¹ szóst¹, trzydzie-

st¹ ósm¹, czterdziest¹ pierwsz¹ i piêædziesi¹t¹
dziewi¹t¹ g³osujemy ³¹cznie. Stanowi¹ one, ¿e od-
mowa wykonania decyzji w sprawie przeniesienia
s³u¿bowego bêdzie nie obligatoryjn¹, lecz fakulta-
tywn¹ podstaw¹ zwolnienia ze s³u¿by.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 37 g³osowa³o za, 53 – przeciw.

(G³osowanie nr 21)
Poprawki odrzucone.
Poprawka trzydziesta dziewi¹ta usuwa trzy

z fakultatywnych przes³anek zwolnienia funkcjo-
nariusza ze s³u¿by.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 37 g³osowa³o za, 52 – przeciw.

(G³osowanie nr 22)
Poprawka odrzucona.
Poprawka czterdziesta wprowadza nowe

brzmienie przepisu, który daje mo¿liwoœæ zwol-
nienia ze s³u¿by funkcjonariusza uprawnionego
do emerytury.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 23)
Przyjêta.
Poprawka czterdziesta druga nakazuje przy-

wróciæ funkcjonariusza do s³u¿by w ka¿dym przy-
padku stwierdzenia niewa¿noœci decyzji o zwol-
nieniu oraz wprowadza obowi¹zek uwzglêdniania
dotychczasowego przebiegu s³u¿by w przypadku
wyznaczania funkcjonariusza na nowe stanowis-
ko s³u¿bowe.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 24)
Przyjêta.
Poprawka czterdziesta trzecia stanowi, ¿e fun-

kcjonariuszowi przywróconemu do s³u¿by przy-
s³uguje ca³kowity zwrot uposa¿enia za czas pozo-
stawania poza s³u¿b¹.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 37 g³osowa³o za, 52 – przeciw.

(G³osowanie nr 25)
Poprawka odrzucona.
Poprawka czterdziesta szósta pozbawia kiero-

wnika urzêdu prawa decydowania, czy za przed³u-
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¿ony czas s³u¿by przys³uguje funkcjonariuszowi
czas wolny, czy uposa¿enie i nakazuje stosowaæ
w takich przypadkach przepisy prawa pracy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 52

– przeciw, 1 nie g³osowa³ (G³osowanie nr 26)
Poprawka odrzucona.
Poprawka czterdziesta ósma polega na doda-

niu przepisu, który okreœla w³aœciwoœæ organów
w przypadkach zwalniania funkcjonariuszy ze
s³u¿by.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za, 51

– przeciw. (G³osowanie nr 27)
Poprawka odrzucona.
Poprawka piêædziesi¹ta skraca czas, po up³y-

wie którego mo¿liwe jest awansowanie funkcjo-
nariusza na wy¿szy stopieñ s³u¿bowy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 38 g³osowa³o za, 52 – przeciw.

(G³osowanie nr 28)
Poprawka odrzucona.
Poprawka piêædziesi¹ta trzecia okreœla, jakich

dzia³añ nie mo¿e podejmowaæ funkcjonariusz,
wykonuj¹c obowi¹zki s³u¿bowe.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 35 g³osowa³o za, 52 – przeciw,

2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 29)
Poprawka odrzucona.
Poprawka piêædziesi¹ta trzecia okreœla, jakich

dzia³añ nie mo¿e podejmowaæ funkcjonariusz,
wykonuj¹c obowi¹zki s³u¿bowe…

(G³osy z sali: To ju¿ by³o.)
O, przepraszam.
Poprawka piêædziesi¹ta czwarta wprowadza

ca³kowity zakaz posiadania przez funkcjonariu-
szy akcji lub udzia³ów w spó³kach prawa handlo-
wego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 54

– przeciw. (G³osowanie nr 30)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka piêædziesi¹ta pi¹ta ma charakter

precyzuj¹cy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 31)
Poprawka przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta szósta wy³¹cza odpo-

wiedzialnoœæ karn¹ funkcjonariusza w przypad-
kach wskazanych w przepisie oraz wprowadza de-
finicjê polecenia s³u¿bowego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 54

– przeciw. (G³osowanie nr 32)
Poprawka odrzucona.
Poprawka piêædziesi¹ta ósma zastêpuje obo-

wi¹zek zwrotu równowartoœci umundurowania
obowi¹zkiem zwrotu umundurowania, którego
okres zu¿ycia nie up³yn¹³.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 36 g³osowa³o za, 54 – przeciw.

(G³osowanie nr 33)
Poprawka odrzucona.
Poprawka szeœædziesi¹ta pierwsza zwalnia

funkcjonariusza ze zwrotu op³at za naukê i odby-
te szkolenia w przypadkach, gdy mia³y one cha-
rakter obowi¹zkowy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 senatorów 36 g³osowa³o za, 53 – przeciw.

(G³osowanie nr 34)
Odrzucona.
Poprawka szeœædziesi¹ta czwarta przyznaje

funkcjonariuszowi prawo do zwrotu kosztów ob-
rony w przypadku postêpowañ dyscyplinarnych,
które zakoñczy³y siê uniewinnieniem lub umorze-
niem postêpowania.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
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Na 90 senatorów 36 g³osowa³o za, 52 – przeciw,
1 siê wstrzyma³, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 35)

Poprawka odrzucona.
Poprawka szeœædziesi¹ta pi¹ta nak³ada na Ra-

dê Ministrów obowi¹zek okreœlenia w rozpo-
rz¹dzeniu wysokoœci funduszu socjalnego dla je-
dnostek organizacyjnych S³u¿by Celnej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 senatorów 36 g³osowa³o za, 54– przeciw.

(G³osowanie nr 36)
Odrzucona.
Poprawka szeœædziesi¹ta szósta okreœla, które

okresy s³u¿by lub zatrudnienia wliczane s¹ do
okresu s³u¿by uprawniaj¹cego do dodatkowego
urlopu wypoczynkowego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 36 g³osowa³o za, 53 – przeciw.

(G³osowanie nr 37)
Odrzucona.
Poprawka szeœædziesi¹ta siódma zmierza do

zapewnienia funkcjonariuszowi przeniesionemu
na ni¿sze stanowisko s³u¿bowe uposa¿enia w do-
tychczasowej wysokoœci.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 35 g³osowa³o za, 53 – przeciw,

2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 38)
Odrzucona.
Nad poprawkami szeœædziesi¹t¹ ósm¹, osiem-

dziesi¹t¹ dziewi¹t¹ i dziewiêædziesi¹t¹ drug¹ g³o-
sujemy ³¹cznie. Maj¹ one na celu przyznanie fun-
kcjonariuszom celnym prawa do emerytur poli-
cyjnych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 36 g³osowa³o za, 53 – przeciw.

(G³osowanie nr 39)
Odrzucone.
Poprawka siedemdziesi¹ta ma na celu przy-

znanie funkcjonariuszom celnym nale¿noœci z ty-
tu³u podró¿y s³u¿bowej, zgodnie z przepisami pra-
wa pracy.

Obecnoœæ.
Kto za?

Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 54

– przeciw. (G³osowanie nr 40)
Odrzucona.
Poprawka siedemdziesi¹ta pierwsza ma cha-

rakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 senatorów 89 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 41)
Przyjêta.
Poprawka siedemdziesi¹ta druga zmierza do

utworzenia funduszu celowego przeznaczonego
na finansowanie funduszu motywacyjnego i nie-
których zadañ S³u¿by Celnej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 37 g³osowa³o za, 53 – przeciw.

(G³osowanie nr 42)
Odrzucona.
Poprawka siedemdziesi¹ta trzecia wprowadza

przepis, który nakazuje w sprawach nieuregulo-
wanych w ustawie stosowaæ przepisy ustawy
– Kodeks pracy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 36 g³osowa³o za, 54 – przeciw.

(G³osowanie nr 43)
Odrzucona.
Poprawka siedemdziesi¹ta czwarta ma na celu

przywrócenie funduszu motywacyjnego przezna-
czonego na nagrody dla funkcjonariuszy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 senatorów 36 g³osowa³o za, 53 – przeciw.

(G³osowanie nr 44)
Odrzucona.
Poprawka siedemdziesi¹ta szósta, Wysoki Se-

nacie, zmierza do usuniêcia przepisu, który
umo¿liwia ukaranie dwiema karami dyscyplinar-
nymi za jedno przewinienie.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 36 g³osowa³o za, 53 – przeciw.

(G³osowanie nr 45)
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Odrzucona.
Poprawka siedemdziesi¹ta siódma ma na celu

usuniêcie jednej z przes³anek zaostrzenia wymia-
ru kary dyscyplinarnej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 54

– przeciw. (G³osowanie nr 46)
Odrzucona.
Nad poprawkami siedemdziesi¹t¹ ósm¹ i sie-

demdziesi¹t¹ dziewi¹t¹ g³osujemy ³¹cznie.
Zmieniaj¹ one w³aœciwoœæ organów dyscypli-
narnych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 36 g³osowa³o za, 54 – przeciw.

(G³osowanie nr 47)
Odrzucone.
Poprawka osiemdziesi¹ta zmienia w³aœciwoœæ

organów w sprawach odwo³añ od decyzji o prze-
niesieniu funkcjonariusza, o powierzeniu pe³nie-
nia obowi¹zków na innym stanowisku b¹dŸ o za-
wieszeniu w pe³nieniu obowi¹zków.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 36 g³osowa³o za, 54 – przeciw.

(G³osowanie nr 48)
Odrzucona.
Poprawka osiemdziesi¹ta pierwsza zapewnia

ci¹g³oœæ s³u¿by funkcjonariuszom celnym, któ-
rzy przenieœli siê do s³u¿by w Policji oraz odpo-
wiednio zmienia przepisy dotycz¹ce równorzê-
dnoœci stopni.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 37 g³osowa³o za, 53 – przeciw.

(G³osowanie nr 49)
Odrzucona.
Poprawka dziewiêædziesi¹ta pierwsza ma na

celu przywrócenie funduszu motywacyjnego
przeznaczonego na nagrody dla funkcjonariu-
szy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 52
– przeciw. (G³osowanie nr 50)

Poprawka odrzucona.
Proszê pañstwa, uchwa³a dotycz¹ca ca³oœci.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 54 g³osowa³o za, 36

– przeciw. (G³osowanie nr 51)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o S³u¿bie
Celnej.

Punkt trzeci porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Ban-
kowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy –
Prawo bankowe.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych przed-
stawi³aprojektuchwa³y,wktórymwnosi oprzyjêcie
tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 623A.

G³osujemy nad projektem uchwa³y o przyjêciu
ustawy bez poprawek.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 89 senatorów 82 g³osowa³o za, 6 – przeciw, 1

wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 52)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
oraz ustawy – Prawo bankowe.

Punkt czwarty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji,
Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
i Biura Ochrony Rz¹du w latach 2007–2009”.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji, które przyjê³y wspólne spra-
wozdanie.

Pani senator Jadwiga Rotnicka proszona jest
o przedstawienie sprawozdania. Zapraszam pa-
ni¹ senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu Komi-

sji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji rozpatrywano projekt
uchwa³y oraz zg³oszone poprawki. Po dyskusji
komisja wnosi do Wysokiego Senatu, aby przy-
j¹æ wniosek o przyjêcie ustawy bez poprawek.
Dziêkujê.

39. posiedzenie Senatu w dniu 31 lipca 2009 r.
G³osowania 293

(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)



Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Pani Senator.
Sprawozdawc¹ mniejszoœci komisji jest sena-

tor W³adys³aw Ortyl.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Bardzo proszê o poparcie tych poprawek, które

udoskonal¹ tê ustawê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy senator wnioskodawca Stanis³aw Kogut

i senator sprawozdawca drugiej komisji Jacek
Swakoñ chc¹ zabraæ g³os?

Senator Stanis³aw Kogut:

Dziêkujê, proszê o poparcie.
(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy zabra³ g³os…? Tak, zabra³ g³os, mo¿emy

przyst¹piæ do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci przeprowadzone bêdzie

g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez
poprawek, a nastêpnie nad przedstawionymi po-
prawkami.

Proszê pañstwa, g³osowanie nad wnioskiem
o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 53 g³osowa³o za, 36 – przeciw.

(G³osowanie nr 53)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji
Policji, Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arne j i B iura Ochrony Rz¹du w latach
2007–2009”.

Punkt pi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o proku-
raturze oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, które po debacie przygo-
towa³y wspólne sprawozdanie – druk nr 618Z.

Senator Piotr Zientarski bêdzie przedstawia³ to
sprawozdanie.

Panie Senatorze, proszê.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Ustawodawczej oraz Komi-

sji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
przedstawiam stanowisko, a¿eby Wysoki Senat
raczy³ przyj¹æ wnioski zawarte w punkcie ozna-
czonym rzymsk¹ dwójk¹, to jest poprawki: czwar-
t¹, pi¹t¹, dwunast¹, trzynast¹, piêtnast¹, szesna-
st¹, osiemnast¹, dwudziest¹ pierwsz¹ i dwudzie-
st¹ trzeci¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca chcieliby zabraæ g³os?
(G³os sali: Nie.)
W takim razie mo¿emy przyst¹piæ do g³osowa-

nia. W pierwszej kolejnoœci odbêdzie siê g³osowa-
nie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a nastê-
pnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad
poprawkami.

Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania
nad wnioskiem senatorów Stanis³awa Piotrowi-
cza i Piotra £ukasza Andrzejewskiego o odrzuce-
nie ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za, 53

– przeciw. (G³osowanie nr 54)
Wniosek o odrzucenie ustawy zosta³ odrzucony.
Mo¿emy g³osowaæ nad poprawkami.
Poprawka pierwsza ma na celu wskazanie ro-

dzaju akt sprawy, akta podrêczne, do których
w³¹czane maj¹ byæ wi¹¿¹ce poszczególnych pro-
kuratorów zarz¹dzenia, wytyczne oraz polecenia
prze³o¿onego prokuratora.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 36 g³osowa³o za, 53 – przeciw,

1 siê wstrzyma³ od g³osu. (G³osowanie nr 55)
Poprawka odrzucona.
Nad poprawkami drug¹, czternast¹ i dziewiêt-

nast¹ g³osujemy ³¹cznie.
Poprawka druga zmienia kr¹g organów upra-

wnionych do zg³oszenia kandydata na prokurato-
ra generalnego. Krajowa Rada S¹downicza zosta-
³a zast¹piona przez zgromadzenia prokuratorów
w poszczególnych prokuraturach apelacyjnych.

Poprawka czternasta ma na celu dodanie upra-
wnienia zgromadzeniu prokuratorów prokuratu-
ry apelacyjnej w zakresie zg³aszania kandydata
na prokuratora generalnego.
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Poprawka dziewiêtnasta przewiduje zmianê
trybu pierwszego powo³ania prokuratora general-
nego przez prezydenta RP.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 36 g³osowa³o za, 53 – przeciw,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 56)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Nad poprawkami trzeci¹ i dwudziest¹ g³osuje-

my ³¹cznie.
Poprawka trzecia zmienia kr¹g organów upra-

wnionych do zg³oszenia kandydata na prokurato-
ra generalnego. W miejsce Krajowej Rady S¹do-
wnictwa powo³ano rzecznika praw obywatel-
skich.

Poprawka dwudziesta dokonuje zmiany trybu
pierwszego powo³ania prokuratora generalnego
przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 36 g³osowa³o za, 54 – przeciw.

(G³osowanie nr 57)
Poprawki odrzucone.
Poprawka czwarta zmierza do rozszerzenia gro-

na osób, z którego bêd¹ dobierani kandydaci na
stanowisko prokuratora generalnego o adwoka-
tów, radców prawnych i notariuszy posiada-
j¹cych odpowiedni sta¿ pracy w zawodzie oraz na
stanowisku sêdziego lub prokuratora.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê o wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 67 g³osowa³o za, 23

– przeciw. (G³osowanie nr 58)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta ma na celu doprecyzowanie, i¿

organem, przed którym prokurator generalny
sk³ada œlubowanie, jest Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 89 g³osowa³o za, 1 siê wstrzy-

ma³ od g³osu. (G³osowanie nr 59)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta dokonuje zmiany organu,

któremu prokurator generalny przedstawia spra-

wozdanie roczne oraz ma na celu zmianê szcze-
gólnego trybu odwo³ania prokuratora ze stano-
wiska przed up³ywem kadencji.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 54

– przeciw. (G³osowanie nr 60)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka siódma zmierza do tego, by prokura-

tor generalny przedstawia³ sprawozdanie roczne
równie¿ prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 37 g³osowa³o za, 52 – przeciw,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 61)
Poprawka odrzucona.
Poprawka ósma przewiduje dodanie prezyden-

towi Rzeczypospolitej okreœlonych uprawnieñ
w zakresie przedstawiania sprawozdania roczne-
go przez prokuratora generalnego oraz odwo³ania
go ze stanowiska przed up³ywem kadencji.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 36 g³osowa³o za, 53 – przeciw,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 62)
Poprawka odrzucona.
Poprawka dziewi¹ta ma na celu zmianê szcze-

gólnego trybu odwo³ania prokuratora generalne-
go w przypadku, gdy sprzeniewierzy³ siê on z³o¿o-
nemu œlubowaniu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 52

– przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 63)
Poprawka odrzucona.
Poprawka dziesi¹ta dokonuje zmiany organu

uprawnionego do wyst¹pienia z wnioskiem o od-
wo³anie prokuratora generalnego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 36 g³osowa³o za, 54 – przeciw.

(G³osowanie nr 64)
Poprawka odrzucona.
Poprawka jedenasta wprowadza now¹ regulacjê

dotycz¹c¹ zawieszenia prokuratora generalnego.
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Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 36 g³osowa³o za, 53 – przeciw,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 65)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka jedenasta to korekta zawartego

w przepisie odes³ania.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw…
(G³os z sali: Dwunasta.)
Przepraszam, dwunasta…
(G³os z sali: Dwunasta.)
Poprawka dwunasta…
(G³os z sali: Jeszcze raz.)
Przepraszam, cofam…
Poprawka dwunasta dokonuje korekty zawar-

tego w przepisie odes³ania.
Wysoki Senacie, obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 89 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 66)
Poprawka dwunasta zosta³a przyjêta.
Poprawka trzynasta zmierza do zapewnienia

spójnoœci terminologicznej.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 87 g³osowa³o za, 2 – przeciw, 1

nie g³osowa³. (G³osowanie nr 67)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêtnasta dokonuje korekty odes³a-

nia.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za, 3

– przeciw. (G³osowanie nr 68)
Przyjêta.
Poprawkaszesnastadokonujekorektyodes³ania.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 69)
Poprawka przyjêta.

Poprawka siedemnasta dokonuje zmian w spo-
sobie powo³ywania na stanowisko prokuratora
Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 37 g³osowa³o za, 51 – przeciw,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 70)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka osiemnasta ma charakter porz¹dko-

wy, jest to zamieszczenie skrótu „Instytut Pamiê-
ci”, i dostosowuje terminologiê ustawy do termi-
nologii wystêpuj¹cej w ustawie o Instytucie Pa-
miêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 71)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dwudziesta pierwsza ma na celu wy-

d³u¿enie do dwóch miesiêcy terminu zg³oszenia
kandydatów na prokuratora generalnego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na89senatorówwszyscyza. (G³osowanienr72)
Przyjêta.
Poprawka dwudziesta druga wprowadza regu-

lacjê odsuwaj¹c¹, do dnia 30 czerwca 2010 r., we-
jœcie w ¿ycie okreœlonych przepisów ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 38 g³osowa³o za, 50 – przeciw,

1 nie g³osowa³.(G³osowanie nr 73)
Poprawka jest odrzucona.
Poprawka dwudziesta trzecia wprowadza regu-

lacje odsuwaj¹c¹, do dnia 31 marca 2010 r., we-
jœcie w ¿ycie okreœlonych przepisów ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 74)
Przyjêta.
G³osowanie nad uchwa³¹ w ca³oœci, Wysoki Se-

nacie.
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Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 senatorów 53 g³osowa³o za, 35 – przeciw.

(G³osowanie nr 75)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania karnego.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji przedstawi³y
jednobrzmi¹ce projekty uchwa³, wnosz¹c o przy-
jêcie ustawy bez poprawek.

G³osujemy zatem nad tym wnioskiem.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê, Wysoki Senacie.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 76)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania karnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postêpowaniu
przed s¹dami administracyjnymi.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji przedstawi³y
jednobrzmi¹ce projekty uchwa³, wnosz¹c o przy-
jêcie ustawy bez poprawek.

Proszê pañstwa, obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 77)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami ad-
ministracyjnymi.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeŸ-
woœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji wnosi o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Proszê pañstwa, g³osujemy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 90 senatorów 89 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 78)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia-
³aniu alkoholizmowi.

Powracamy do punktu dziewi¹tego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o powszechnym obowi¹zku ob-
rony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie nie-
których innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Obrony Narodowej. Komisja przygotowa³a
sprawozdanie, które jest zawarte w druku nr 621Z.

Pan senator Maciej Grubski ju¿ podchodzi do
mównicy.

Proszê o przedstawienie sprawozdania.

Senator Maciej Grubski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Obrony Narodowej bardzo

proszê o przyjêcie przez Senat poprawek: pier-
wszej, drugiej, trzeciej, czwartej, pi¹tej, szóstej,
siódmej i ósmej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os? Nie.
Najpierw bêdziemy g³osowaæ nad poprawkami.
Proszê pañstwa, poprawka pierwsza ma na ce-

lu doprecyzowanie, i¿ ró¿nicuje siê wymiar urlopu
w zale¿noœci od rodzaju czynnej s³u¿by wojsko-
wej, a nie czas jego trwania.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 89 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³*. (G³osowanie nr 79)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga rozszerza katalog podmiotów,

które mog¹ byæ mianowane na wy¿szy stopieñ
wojskowy, o osoby duchowne.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 42 g³osowa³o za, 47 – przeciw.

(G³osowanie nr 80)
Poprawka zosta³a odrzucona.
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Poprawka trzecia ma na celu zastosowanie
w³aœciwej terminologii, jak¹ pos³uguje siê ustawa
w odniesieniu do innych aktów prawnych zwi¹za-
nych z t¹ problematyk¹.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 89 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 81)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta ma charakter porz¹dkowy.

Chodzi o jednolit¹ terminologiê.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 senatorów 87 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 82)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta ujednolica terminologiê.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 83)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 88 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 84)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma ma na celu doprecyzowanie

wytycznych do upowa¿nienia okreœlenia trybu
powo³ywania na æwiczenia wojskowe i zwalniania
z tych æwiczeñ.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 85)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma ma na celu doprecyzowanie

terminologii, jak¹ pos³uguje siê ustawa odnoœnie
do ¿o³nierzy rezerwy pe³ni¹cych okresow¹ s³u¿bê
wojskow¹.

Obecnoœæ.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 89 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 86)
Poprawka zosta³a przyjêta.
A teraz ca³oœæ ustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 89 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 87)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej i o zmianie niektórych in-
nych ustaw.

Powracamy do punktu dziesi¹tego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o fi-
nansach publicznych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych, która
przygotowa³a sprawozdanie.

Pan senator Henryk WoŸniak proszony jest
o przedstawienie sprawozdania.

Senator Henryk WoŸniak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Bud¿etu

i Finansów Publicznych.
Komisja na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2009 r.

po rozpatrzeniu wniosków zg³oszonych w toku
debaty w dniu 30 lipca 2009 r. nad ustaw¹ o fi-
nansach publicznych prosi Wysoki Senat
o przyjêcie poprawek: drugiej, czwartej, pi¹tej,
jedenastej, dwunastej, trzynastej, czternastej,
siedemnastej, osiemnastej, dziewiêtnastej,
dwudziestej pierwszej, dwudziestej drugiej
i dwudziestej szóstej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Sprawozdawc¹ mniejszoœci komisji jest sena-

tor Grzegorz Banaœ.
Proszê o sprawozdanie.

Senator Grzegorz Banaœ:
Panie Marsza³ku, w imieniu mniejszoœci komi-

sji zwracam siê do Wysokiego Senatu o poparcie
wniosków mniejszoœci. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czysenatorowiewnioskodawcychc¹zabraæg³os?
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.
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Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, chcia³abym prosiæ o poparcie

poprawki dwudziestej trzeciej i dwudziestej
czwartej, Jest to wyraz poparcia i uznania godno-
œci polskich obywateli, polskich uczelni. Chodzi
tak¿e o miejsca pracy dla polskich dobrze wy-
kszta³conych kontrolerów NIK. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zag³osujemy nad po-

prawkami, a potem nad podjêciem uchwa³y
w sprawie ca³oœci.

Nad poprawkami: pierwsz¹, siódm¹, dwudzie-
st¹ drug¹, dwudziest¹ pi¹t¹ i dwudziest¹ siódm¹
zag³osujemy ³¹cznie. Maj¹ one na celu wy³¹czenie
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe³nosprawnych spod dzia³ania ustawy o finan-
sach publicznych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Rozmowy na sali)
Jeszcze raz…
O, s¹ ju¿ wyniki.
Na 90 senatorów 36 g³osowa³o za, 52 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³*. (G³oso-
wanie nr 88)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka druga ma charakter porz¹dkowy.
Obecnoœæ?
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 88 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 89)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia powoduje, ¿e instytucjê go-

spodarki bud¿etowej bêdzie mog³a tworzyæ cen-
tralna jednostka bud¿etowa.

Obecnoœæ?
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 39 g³osowa³o za, 49 – przeciw,

1 nie g³osowa³*. (G³osowanie nr 90)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czwarta ma na celu…
(G³os z sali: By³a…)
(Rozmowy na sali)

Proszê pañstwa, ja nie poda³em informacji
o ³¹cznym g³osowaniu nad poprawkami, mimo ¿e
na niektórych kartach pomocniczych to ³¹cznie
wystêpuje, a wiêc proszê…

(Rozmowy na sali)
Ja g³osujê zgodnie z tym, co mam, bo ja w ogóle

nie patrzê na tablicê. Gdybym patrzy³ na tablicê,
dziesiêæ sekund bym traci³ na ka¿dym g³osowa-
niu.

(G³osy z sali: Oooo)
No to dobrze.
Poprawka czwarta ma na celu uwzglêdnienie

okolicznoœci, ¿e wœród jednostek pozarz¹dowych
uprawnionych do tworzenia instytucji gospodar-
ki bud¿etowej s¹ jednostki nieposiadaj¹ce szefa
lub prezesa.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 89 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³*. (G³osowanie nr 91)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta umo¿liwia aktualizacjê planu

finansowego przez pozarz¹dowy organ za³o¿yciel-
ski instytucji gospodarki bud¿etowej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 92)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta ma na celu zagwarantowanie,

¿e mienie pozosta³e po likwidowanej instytucji go-
spodarki bud¿etowej pozostanie w³asnoœci¹
Skarbu Pañstwa.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 36 g³osowa³o za, 54 – przeciw.

(G³osowanie nr 93)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka siódma ma na celu wskazanie spo-

sobu okreœlenia wartoœci mienia instytucji gospo-
darki bud¿etowej.

Obecnoœæ
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 35 g³osowa³o za, 54 – przeciw.

(G³osowanie nr 94)
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Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka ósma znosi zakaz posiadania osobo-

woœci prawnej przez fundusze celowe.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 35 g³osowa³o za, 54 – przeciw.

(G³osowanie nr 95)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziewi¹ta ma na celu umo¿liwienie

tworzenia innych funduszy celowych realizu-
j¹cych zadania publiczne.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 37 g³osowa³o za, 52 – przeciw.

(G³osowanie nr 96)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziesi¹ta powoduje, ¿e zarz¹d jedno-

stki samorz¹du terytorialnego bêdzie obowi¹zany
do obwieszczania o wszelkich udzielonych ulgach
i umorzeniach z tytu³u podatków i op³at.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 35 g³osowa³o za, 54 – przeciw.

(G³osowanie nr 97)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka jedenasta ma na celu ujednolicenie

terminologii ustawy oraz wskazanie, ¿e jednostki
organizacyjne z sektora finansów publicznych
wykonuj¹ plany finansowe, a nie bud¿ety.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 88 by³o za, 2 – przeciw. (G³o-

sowanie nr 98)
Przyjêta.
Poprawka dwunasta ma na celu prawid³owe

okreœlenie sposobu wykonywania uprawnieñ mi-
nistra do spraw Skarbu Pañstwa wynikaj¹cych
z przejêtych od jednostek bud¿etowych akcji,
udzia³ów i obligacji.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów wszyscy byli za. (G³osowanie

nr 99)

Przyjêta.
Poprawka trzynasta ma na celu doprecyzowanie

okolicznoœci stosowania czêœciowych umorzeñ i in-
nych ulg w sp³acie nale¿noœci cywilnoprawnych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów wszyscy byli za. (G³osowanie

nr 100)
Przyjêta.
Poprawka czternasta ujednolica terminologiê.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów wszyscy byli za. (G³osowanie

nr 101)
Przyjêta.
Nad poprawkami piêtnast¹ i dwudziest¹ pi¹t¹

g³osujemy ³¹cznie. Maj¹ one na celu zniesienie
przepisów dotycz¹cych komitetów audytu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 37 by³o za, 53 – przeciw. (G³o-

sowanie nr 102)
Odrzucone.
Poprawka szesnasta ³agodzi procedury ostro¿-

noœciowe.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 36 by³o za, 54 – przeciw. (G³o-

sowanie nr 103)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Nad poprawkami siedemnast¹, dwudziest¹

pierwsz¹ i dwudziest¹ szóst¹ g³osujemy ³¹cznie.
Maj¹ one charakter porz¹dkowy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 87 by³o za, 2 – przeciw, 1 nie

g³osowa³. (G³osowanie nr 104)
Poprawki zosta³y przyjête.
Nad poprawkami osiemnast¹ i dziewiêtnast¹

g³osujemy ³¹cznie. Powoduj¹ one, ¿e organiza-
cjom pozarz¹dowym bêdzie mo¿na udzielaæ dota-
cji na cele inwestycyjne.

Obecnoœæ.
Kto za?
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Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 90 senatorów wszyscy byli za. (G³osowanie

nr 105)
Przyjête.
Poprawka dwudziesta ma na celu wyraŸne

wskazanie, ¿e minister finansów w³¹cza do bu-
d¿etu pañstwa dochody i wydatki wojewódzkich
s¹dów administracyjnych wraz z bud¿etem Na-
czelnego S¹du Administracyjnego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 89 by³o za, 1 senator – prze-

ciw. (G³osowanie nr 106)
Przyjêta.
Poprawka dwudziesta druga powoduje, ¿e za-

rz¹d jednostki samorz¹du terytorialnego bêdzie
móg³ dokonaæ zmiany w planie dochodów i wydat-
ków w zwi¹zku z uzyskaniem dotacji z innych je-
dnostek sektora finansów publicznych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 senatorów wszyscy byli za. (G³osowanie

nr 107)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta trzecia ma na celu pod-

kreœlenie, ¿e audytorem wewnêtrznym mo¿e byæ
osoba maj¹ca obywatelstwo polskie. Ponadto po-
prawka przeredagowuje wyliczenie wymaganych
od audytora kwalifikacji.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów 39 by³o za, 51 – przeciw. (G³o-

sowanie nr 108)
Odrzucona.
Poprawka dwudziesta czwarta powoduje, ¿e

audytorem wewnêtrznym bêdzie mog³a byæ tak¿e
osoba, która ukoñczy³a aplikacjê kontrolersk¹
i z³o¿y³a egzamin kontrolerski przed komisj¹ po-
wo³an¹ przez prezesa NIK.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 senatorów 35 by³o za, 53 – przeciw. (G³o-

sowanie nr 109)

Odrzucona.
Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania nad podjê-

ciem uchwa³y w ca³oœci.
Proszê pañstwa, obecnoœæ?
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 54 by³o za, 32 – przeciw, 2 se-

natorów wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³.
(G³osowanie nr 110)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o finansach
publicznych. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Panie i Panowie Senatorowie, powracamy do

rozpatrywania punktu jedenastego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
– Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach
publicznych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedze-
nie Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych,
która ustosunkowa³a siê do przedstawionych
w toku debaty wniosków i przygotowa³a sprawo-
zdanie w tej sprawie. Znajduje siê ono w druku
nr 617Z.

Proszê pana senatora Henryka WoŸniaka
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Henryk WoŸniak:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych na

posiedzeniu w dniu 31 lipca 2009 r., po rozpatrze-
niu wniosków zg³oszonych w toku debaty w dniu
30 lipca 2009 r. nad ustaw¹ – Przepisy wprowa-
dzaj¹ce ustawê o finansach publicznych, przed-
stawia stanowisko.

Komisja prosi Wysoki Senat o przyjêcie wnios-
ków zawartych w zestawieniu, to jest poprawek:
pierwszej, trzeciej, czwartej, pi¹tej, szóstej, ós-
mej, dziewi¹tej, dziesi¹tej, trzynastej, szesnastej,
siedemnastej, osiemnastej, dziewiêtnastej, dwu-
dziestej pierwszej, dwudziestej czwartej, dwu-
dziestej szóstej, dwudziestej ósmej, dwudziestej
dziewi¹tej, trzydziestej pierwszej i trzydziestej
drugiej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Teraz proszê pana senatora Grzegorza Banasia

o przedstawienie wniosków mniejszoœci.
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Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Raz jeszcze proszê Wysok¹ Izbê o uwzglêdnie-

nie poprawek zg³oszonych przez mniejszoœæ.
Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Ja równie¿.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os?
Upowa¿nieni s¹ senatorowie: Andrzejewski,

Kleina, Kieres, WoŸniak, Bisztyga, Kogut, Ci-
chosz, Niewiarowski, Skurkiewicz, Piotrowicz.

Bardzo proszê, Panie Senatorze Cichosz.

Senator Lucjan Cichosz:
Pani Marsza³ek!
W imieniu s³u¿by weterynaryjnej proszê o przy-

jêcie poprawek jedenastej i dwudziestej trzeciej,
dotycz¹cych utrzymania rachunku dochodów
w³asnych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa jeszcze chce zabraæ g³os?

Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci
wraz ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych po-
prawek.

Poprawka pierwsza ma na celu dostosowanie
ustawy o postêpowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji do nowego katalogu jednostek sektora fi-
nansów publicznych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 88 by³o za, 2 – prze-

ciw. (G³osowanie nr 111)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami drug¹ i trzydziest¹ g³osujemy

³¹cznie. Maj¹ one na celu zachowanie niektórych
funduszy motywacyjnych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Bardzo proszê o wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 38 by³o za, 52

– przeciw. (G³osowanie nr 112)
Poprawki zosta³y odrzucone.

Nad poprawkami trzeci¹ i dziesi¹t¹ g³osujemy
³¹cznie. Usuwaj¹ one b³¹d techniczno-legislacyj-
ny w ustawie o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 90 by³o za, 1 sena-

tor nie g³osowa³. (G³osowanie nr 113)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka czwarta dostosowuje ustawê o pra-

wie autorskim do nowej ustawy o finansach pub-
licznych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 89 senatorów 88 by³o za, 1 senator nie g³o-

sowa³. (G³osowanie nr 114)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta polega na aktualizacji odes³añ

do nowej ustawy o finansach publicznych w usta-
wie o autostradach p³atnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 91 senatorów wszyscy byli za. (G³osowanie

nr 115)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta ma na celu umo¿liwienie

wniesienia mienia likwidowanego samorz¹dowe-
go zak³adu bud¿etowego do spó³ki komandytowej
i komandytowo-akcyjnej na zasadach okreœlo-
nych w ustawie o partnerstwie publiczno-prywat-
nym.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 91 senatorów 91 by³o za. (G³osowanie

nr 116)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma stanowi konsekwencjê likwi-

dacji gospodarstw pomocniczych w ustawie o za-
trudnianiu osób pozbawionych wolnoœci.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 91 senatorów 91 by³o za. (G³osowanie

nr 117)
Poprawka zosta³a przyjêta.
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Poprawka dziewi¹ta dostosowuje terminologiê
ustawy – Ordynacja podatkowa do nowej ustawy
o finansach publicznych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 90 senatorów 90 by³o za. (G³osowanie

nr 118)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta by³a przeg³osowana.
Nad jedenast¹ i dwunast¹ nale¿y g³osowaæ

³¹cznie. Zachowuj¹ one rachunek…
(G³os z sali: Nie, jedenast¹ i dwudziest¹ trzeci¹.)
Przepraszam bardzo, pomyli³am siê.
Nad jedenast¹ i dwudziest¹ trzeci¹ trzeba g³o-

sowaæ ³¹cznie. Zachowuj¹ one rachunek docho-
dów w³asnych w jednostkach organizacyjnych In-
spekcji Weterynaryjnej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Dziêkujê bardzo.
Na 91 senatorów 43 by³o za, 46 – przeciw, 1 se-

nator wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³o-
sowanie nr 119)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka dwunasta rozszerza zakres zwolnienia

z obowi¹zku stosowania przepisów ustawy o zamó-
wieniach publicznych w stosunku do zamówieñ
udzielanych instytucji gospodarki bud¿etowej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 91 senatorów 37 by³o za, 51 – przeciw, 1 se-

nator wstrzyma³ siê od g³osu, 2 nie g³osowa³o.
(G³osowanie nr 120)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Przyjêcie poprawki trzynastej, któr¹ za chwilê

przeg³osujemy, wyklucza g³osowanie nad po-
prawkami czternast¹ i piêtnast¹. Zachowuje
ona udzia³ GOPR i TOPR w op³atach pobiera-
nych za wstêp do parku narodowego oraz prze-
s¹dza, ¿e op³aty bêd¹ stanowiæ dochód instytu-
cji gospodarki bud¿etowej, o ile taka zostanie
utworzona.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za, 1

– przeciw. (G³osowanie nr 121)

Poprawka zosta³a przyjêta.
W zwi¹zku z tym g³osujemy teraz nad popraw-

k¹ szesnast¹. Dostosowuje ona ustawê o œwiad-
czeniach opieki zdrowotnej do terminologii zasto-
sowanej w ustawie o finansach publicznych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
88 obecnych – 88 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 122)
Przyjêta.
Siedemnasta dostosowuje ustawê o wspiera-

niu termomodernizacji i remontów do terminolo-
gii zastosowanej w nowej ustawie o finansach
publicznych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za, 1

nie… Jeszcze raz, chocia¿ jest ju¿ po terminie, ale
nie zwracamy na to uwagi: 91 obecnych – 91 g³o-
sowa³o za. (G³osowanie nr 123)

Poprawka siedemnasta zosta³a przyjêta.
Osiemnasta stanowi konsekwencjê likwidacji

gospodarstw pomocniczych.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 124)
Przyjêta.
Dziewiêtnasta stanowi konsekwencjê likwida-

cji pañstwowych zak³adów bud¿etowych oraz go-
spodarstw pomocniczych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o czujnoœæ, bo widzê, ¿e ktoœ siê zagapi³.
Dziêkujê bardzo.
91 obecnych – 91 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 125)
Poprawka dziewiêtnasta zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami dwudziest¹ i trzydziest¹ trze-

ci¹ g³osujemy ³¹cznie. Maj¹ one na celu wyd³u¿e-
nie okresu przeprowadzenia likwidacji gospo-
darstw pomocniczych oraz pañstwowych zak³a-
dów bud¿etowych i przejêcia ich zadañ przez inne
jednostki.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
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Oto wyniki g³osowania nad poprawkami dwu-
dziest¹ i trzydziest¹ trzeci¹: na 91 obecnych sena-
torów 37 g³osowa³o za, 54 – przeciw. (G³osowanie
nr 126)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Dwudziestapierwszamacharakterporz¹dkowy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze kilka osób nie g³osowa³o…
Dziêkujê bardzo.
Oto wyniki: na 90 obecnych senatorów 89 g³o-

sowa³o za, 1 – przeciw, czyli nie chce porz¹dku.
(G³osowanie nr 127)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta druga by³a przeg³osowa-

na, dwudziesta trzecia te¿… Poprawka dwudzie-
sta czwarta ma na celu przyspieszenie przejêcia
zak³adów aktywizacji zawodowej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
91 obecnych – 91 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 128)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Teraz dwudziesta szósta, która aktualizuje

przepis przejœciowy i dostosowuje jego treœæ do
rozwi¹zañ przyjêtych w ustawie o finansach pub-
licznych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
90 obecnych – 90 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 129)
Przyjêta.
Dwudziesta ósma ma charakter porz¹dkowy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê g³osowaæ.
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
88 obecnych – 88 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 130)
Przyjêta.
Dwudziesta dziewi¹ta powoduje, i¿ niektóre

przepisy ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej
nowelizowane niniejsz¹ ustaw¹ wejd¹ w ¿ycie
z dniem og³oszenia ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Jeszcze kilka osób nie g³osowa³o…
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

4 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 131)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta pierwsza ma na celu

uwzglêdnienie przepisów dostosowuj¹cych po-
szczególne ustawy do terminów zakoñczenia lik-
widacji niektórych form organizacyjnych jedno-
stek sektora finansów publicznych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
90 obecnych – 90 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 132)
Przyjêta.
Poprawka trzydziesta druga powoduje, ¿e

art. 37 ustawy nowelizuj¹cy ustawê o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych wejdzie w ¿ycie 1 stycz-
nia 2010 r.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 133)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Teraz przystêpujemy do g³osowania nad pod-

jêciem uchwa³y w sprawie ca³oœci ustawy ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników.
Na 88 obecnych senatorów 55 g³osowa³o za,

29 – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 134)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygoto-
waniu fina³owego turnieju Mistrzostw Europy
w Pi³ce No¿nej UEFA EURO 2012.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
oraz Komisji Gospodarki Narodowej. Komisje
ustosunkowa³y siê do przedstawionych w toku de-
baty wniosków i przygotowa³y wspólne sprawo-
zdanie w tej sprawie. Znajduje siê ono w druku
nr 628Z.

Proszê teraz pana senatora Szewiñskiego
o przedstawienie sprawozdania komisji.
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Senator Andrzej Szewiñski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przed³o¿yæ Wysokiemu Sena-

towi sprawozdanie z posiedzenia po³¹czonych
komisji: Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Ko-
misji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej, które odby³o siê 31 lipca bie¿¹cego ro-
ku. W trakcie tego posiedzenia przyjêto stano-
wisko w sprawie rz¹dowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o przygotowaniu fina³owego
turnieju Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej
UEFA Euro 2012. Sprawozdanie komisji zawar-
te jest w druku senackim nr 628Z.

Komisja pozytywnie zaopiniowa³a przedmio-
tow¹ ustawê, przyjmuj¹c dziewiêæ poprawek
zg³oszonych w toku debaty w dniu 30 lipca. S¹ to
poprawki: pierwsza, druga, szósta, siódma, dzie-
si¹ta, dwunasta, czternasta, piêtnasta i dzie-
wiêtnasta.

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! W imieniu po-
³¹czonych komisji proszê o przyjêcie ustawy wraz
zpoprawkami zaakceptowanymipodczasposiedze-
nia po³¹czonych komisji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Ja te¿ dziêkujê.
Proszê senatora Ortyla o przedstawienie

wniosków mniejszoœci po³¹czonych komisji.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Zwracam siê do Wysokiego Senatu, aby raczy³

przyj¹æ poprawki mniejszoœci, które maj¹ cha-
rakter techniczny i legislacyjny.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali

senatorowie sprawozdawcy chc¹ jeszcze zabraæ
g³os?

Mog¹ to uczyniæ panowie senatorowie Rachoñ,
Wittbrodt, Kleina, Grzyb i Gruszka.

Dziêkuj¹, nie zabieraj¹ g³osu.
Ponadto sprawozdawcami komisji byli senator

Jurcewicz i senator Bisztyga.
Te¿ nie.
Przystêpujemy zatem, skoro nie ma chêtnych

do zabrania g³osu, do g³osowania. W pierwszej ko-
lejnoœci g³osujemy nad poprawkami, potem nad
uchwa³¹ w sprawie ca³oœci ustawy ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Poprawka pierwsza formu³uje tytu³ ustawy
zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze nie g³osowa³ jeden senator, chyba ¿e

nie chce g³osowaæ… Chce.
Dziêkujê bardzo.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za, 1

wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 135)
Poprawka druga uœciœla przepis umo¿liwiaj¹cy

realizacjê przedsiêwziêcia Euro 2012 w oparciu
o przepisy specustawy lotniskowej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 2 nie g³osowa³o. (G³oso-
wanie nr 136)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki trzeci¹, szóst¹ i siedemnast¹ prze-

g³osujemy ³¹cznie. Okreœlaj¹ one relacje pomiê-
dzy nowelizowan¹ ustaw¹ o Euro 2012 a specu-
stawami drogow¹ i lotniskow¹ w przypadku rea-
lizacji przedsiêwziêcia Euro 2012 w oparciu o te
ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci…
Pomyli³am siê, chodzi o trzeci¹, szesnast¹ i sie-

demnast¹.
Raz jeszcze: obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

51 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 137)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka czwarta zmierza do tego, aby woje-

wództwo pomorskie mog³o tworzyæ spó³ki celowe.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 47 g³osowa³o za,

37 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 138)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta formu³uje odes³anie w przepi-

sie zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê g³osowaæ, jeszcze kilka osób…
Dziêkujê bardzo.
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Na 86 obecnych senatorów 39 g³osowa³o za,
44 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³o-
sowa³. (G³osowanie nr 139)

Odrzucona.
Poprawki szóst¹ i piêtnast¹ przeg³osujemy

³¹cznie. Uwzglêdniaj¹ one, i¿ w polskim syste-
mie prawnym pojêcia „kataster nieruchomoœci”
oraz „ewidencja gruntów i budynków” s¹ to¿sa-
me.

G³osujemy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Oto one: na 85 obecnych senatorów 84 g³oso-

wa³o za, 1 – przeciw. (G³osowanie nr 140)
Poprawka siódma zmierza do zapewnienia spój-

noœci terminologicznej w ramach systemu prawa.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze szeœæ osób nie g³osowa³o… Dziêkujê.
Proszê o wyniki.
Na 85 senatorów 83 g³osowa³o za, 1 by³ przeciw-

nego zdania, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 141)
Poprawka przyjêta.
Poprawka ósma ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Oto wyniki.
Na 84 senatorów 36 g³osowa³o za, 44 – przeciw,

4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 142)
Poprawka dziewi¹ta uwzglêdnia w przepisie za-

wart¹ w ustawie – Prawo lotnicze definicjê lotni-
czych urz¹dzeñ naziemnych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Oto wyniki.
Na 87 senatorów 37 g³osowa³o za, 49 – przeciw,

1 siê wstrzyma³ od g³osu. (G³osowanie nr 143)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziesi¹ta ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Oto wyniki.
Na 87 senatorów 86 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 144)
Poprawka przyjêta.
Poprawka jedenasta uœciœla, ¿e czêœci¹ decyzji

o ustaleniu lokalizacji przedsiêwziêcia Euro 2012

s¹ mapy z zatwierdzonymi projektami podzia³u
nieruchomoœci.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma od g³osu³?
Dziêkujê.
Proszê o wyniki.
Na 87 senatorów 37 g³osowa³o za, 49 – przeciw,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 145)
Poprawka odrzucona.
Poprawka dwunasta wskazuje jednoznacznie,

¿e postêpowanie administracyjne o ustalenie wy-
sokoœci odszkodowania bêdzie wszczynane nie-
zw³ocznie po up³ywie terminu na dokonanie uzgo-
dnienia tego odszkodowania.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 87 senatorów 86 g³osowa³o za, 1 siê wstrzy-

ma³ od g³osu. (G³osowanie nr 146)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzynasta skreœla czêœæ przepisów

bêd¹c¹ powtórzeniem innej normy zawartej
w ustawie.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 86 senatorów 37 g³osowa³o za, 49 – przeciw.

(G³osowanie nr 147)
Poprawka odrzucona.
Poprawka czternasta zmierza do tego, aby

zmieniany przepis odnosi³ siê nie tylko do spó³ek
celowych, ale te¿ do ka¿dego podmiotu, który mo-
¿e byæ stron¹ decyzji o ustaleniu lokalizacji przed-
siêwziêcia Euro 2012.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
I teraz proszê o wyniki.
Na 87 senatorów 87 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 148)
Poprawka przyjêta.
Poprawka osiemnasta eliminuje mo¿liwoœæ wy-

st¹pienia przez zainteresowany podmiot z wnios-
kiem o stosowanie przepisów w brzmieniu nada-
nym t¹ ustaw¹ w sprawach wszczêtych i nie zakoñ-
czonych przed zakoñczeniem wejœcia w ¿ycie rozpa-
trywanej ustawy.

G³osujemy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Oto wyniki.
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Na 86 senatorów 35 g³osowa³o za, 50 – przeciw,
1 siê wstrzyma³ od g³osu. (G³osowanie nr 149)

Poprawka odrzucona.
Poprawka dziewiêtnasta koryguje b³êdne ode-

s³anie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 87 senatorów 87 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 150)
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o przygotowaniu fina³owego turnieju Mistrzostw
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 za g³osowanie.
Proszê o wyniki.
Na 87 senatorów 85 g³osowa³o za, 1 siê wstrzy-

ma³ od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 151)
Wobec tego stwierdzam, ¿e Senat podj¹³

uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o przygotowaniu fina³owego turnieju Mistrzostw
Europy w Pi³ce No¿nej UEFA EURO 2012.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostra-
dach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Dro-
gowym oraz ustawy o Narodowym Banku Pol-
skim.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Go-
spodarki Narodowej oraz Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych, które przygotowa³y wspólne
sprawozdanie w druku nr 622Z.

Proszê teraz senatora Owczarka.

Senator Andrzej Owczarek:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym odby³o siê posiedzenie Ko-

misji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Bud¿e-
tu i Finansów Publicznych, które rekomenduj¹
przyjêcie ustawy o zmianie ustawy o autostra-
dach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogo-
wym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim
bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Czy senator wnioskodawca lub pozostali sena-

torowie chc¹ jeszcze zabraæ g³os? Nie widzê chêt-
nych. Dziêkujê bardzo.

Przystêpujemy do g³osowania.
Wpierwszejkolejnoœcipoprawki, apotemca³a…
(G³osy z sali: Nie, w pierwszej kolejnoœci wnio-

sek o przyjêcie bez poprawek.)
Bardzo przepraszam. Przystêpujemy do g³oso-

wania… Chwilê, chwilê… Przeprowadzone zosta-
nie g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy
bez poprawek, a nastêpnie, w przypadku odrzu-
cenia tego wniosku, nad poprawk¹.

Bardzo proszê, przystêpujemy do g³osowania
nad wnioskiem komisji, popartym przez po³¹czo-
ne komisje, o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Oto wyniki.
Na 87 senatorów 51 g³osowa³o za, przeciwnego

zdania by³o 36. (G³osowanie nr 152)
Wobec tego stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa-

³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostra-
dach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogo-
wym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim.

Przystêpujemy do g³osowania nad podjêtym…
A, tu nie by³o tych poprawek.

Teraz powracamy do punktu czternastego
porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej, która przedsta-
wi³a sprawozdanie w druku nr 619Z.

Patrzê, czy jest ju¿ pan Stanis³aw Iwan.
(Senator Stanis³aw Iwan: Stojê, stojê.)
Proszê pana senatora o przedstawienie spra-

wozdania komisji.

Senator Stanis³aw Iwan:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym odby³o siê posiedzenie ko-

misji i po rozpoznaniu zg³oszonych wczoraj w to-
ku debaty wniosków do ustawy o zmianie ustawy
– Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami komisja wnosi do Wysokiego Se-
natu o przyjêcie poprawek od pierwszej do jedena-
stej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Ja te¿ dziêkujê.
Czy pan senator Wyrowiñski chce zabraæ g³os?
(Senator Jan Wyrowiñski: Nie, dziêkujê.)
Nie chce.
Najpierw bêdziemy g³osowaæ nad poprawkami,

a potem nad ca³oœci¹.
Poprawka pierwsza doprecyzowuje, ¿e œwiade-

ctwo charakterystyki energetycznej okreœla wiel-
koœæ energii niezbêdn¹ do zaspokojenia ró¿nych
potrzeb zwi¹zanych z u¿ytkowaniem budynku.
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Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Oto wyniki.
Na 85 senatorów 78 g³osowa³o za, 5 – przeciw,

2 siê wstrzyma³o od g³osu. (G³osowanie nr 153)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga ma jednoznacznie wskazaæ, ¿e

obowi¹zek przekazania œwiadectwa charaktery-
styki energetycznej budynku nie dotyczy sytua-
cji, gdy do przeniesienia w³asnoœci lokalu docho-
dzi na podstawie umowy zawartej miêdzy osob¹,
której przys³uguje spó³dzielcze prawo do lokalu,
a spó³dzielni¹ mieszkaniow¹.

G³osujemy, proszê o koncentracjê.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Proszê podaæ wyniki.
(Rozmowy na sali)
Proszê nie zmieniaæ…
Na 85 senatorów 56 g³osowa³o za, 26 – przeciw,

2 siê wstrzyma³o od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 154)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Teraz poprawka trzecia, która zmierza do zape-

wnienia zgodnoœci noweli z ustaw¹ o spó³dziel-
niach mieszkaniowych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 84 senatorów 81 g³osowa³o za, 2 siê wstrzy-

ma³o od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 155)

Poprawka przyjêta.
Poprawka czwarta ma charakter doprecyzowu-

j¹cy.
Proszê, obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 84 senatorów 82 g³osowa³o za, 2 siê wstrzy-

ma³o od g³osu. (G³osowanie nr 156)
Poprawka przyjêta.
Poprawka szósta ma na celu zapewniæ usta-

wie…
(G³os z sali: Pi¹ta.)
Poprawka pi¹ta przes¹dza o tym, ¿e œwiade-

ctwo charakterystyki energetycznej budynku lub
lokalu nie mo¿e byæ sporz¹dzone przez w³aœcicie-
la czêœci budynku bêd¹cej nieruchomoœci¹ sta-
nowi¹c¹ samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytko-

w¹ oraz osobê, której przys³uguje spó³dzielcze
w³asnoœciowe prawo do lokalu.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki proszê.
Na 85 senatorów 51 g³osowa³o za, 31 – przeciw,

3 siê wstrzyma³o od g³osu. (G³osowanie nr 157)
Poprawka pi¹ta przyjêta.
Poprawka szósta ma zapewniæ ustawie spój-

noœæ terminologiczn¹.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê g³osowaæ. Dziêkujê bardzo.
Na 84 senatorów 82 g³osowa³o za, 2 wstrzyma³o

siê od g³osu. (G³osowanie nr 158)
Poprawka przyjêta.
Poprawka siódma uzupe³nia katalog przepisów,

których naruszenie skutkuje wszczêciem przez mi-
nistra w³aœciwego do spraw budownictwa postêpo-
wania w sprawie utraty uprawnieñ do przygotowy-
wania œwiadectw charakterystyki energetycznej,
o wskazanie przepisu zakazuj¹cego sporz¹dzanie
œwiadectwa w³aœcicielowi lokalu lub budynku.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
I oto wyniki.
Na 85 senatorów 49 g³osowa³o za, 34 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 159)
Poprawka przyjêta.
Poprawka ósma wskazuje, ¿e kontrole stanu

technicznego instalacji i urz¹dzeñ ch³odniczych
mog¹ przeprowadziæ osoby posiadaj¹ce kwalifi-
kacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad
eksploatacj¹ urz¹dzeñ instalacji oraz sieci ener-
getycznych i gazowych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki proszê.
Na 85 senatorów 49 g³osowa³o za, 32 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 160)

Poprawka przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta dodaje do ustawy prze-

pis, na podstawie którego czyn polegaj¹cy na
wprowadzaniu do obrotu œwiadectwa charakte-
rystyki energetycznej budynku lub lokalu przez
osobê nie posiadaj¹c¹ odpowiednich uprawnieñ
bêdzie stanowi³ wykroczenie zagro¿one kar¹
grzywny.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki. Dziêkujê bardzo.
85 senatorów, 79 g³osowa³o za, 1 – przeciw,

4 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 161)

Poprawka przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta rozszerza ustawê o przepis

przejœciowy, na podstawie którego zachowuj¹ wa¿-
noœæ œwiadectwa charakterystyki energetycznej
wydanenapodstawieprzepisówdotychczasowych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
85 obecnych senatorów, 82 by³o za, 1 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 162)
Dziesi¹ta przyjêta.
Poprawka jedenasta odsuwa o trzy miesi¹ce

datê wejœcia w ¿ycie przepisu zakazuj¹cego spo-
rz¹dzania œwiadectwa charakterystyki energety-
cznej w³aœcicielowi budynku, lokalu lub bêd¹cej
nieruchomoœci¹ czêœci budynku stanowi¹cej sa-
modzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ oraz oso-
bie, której przys³uguje spó³dzielcze w³asnoœciowe
prawo do lokalu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
I oto wyniki: 84 obecnych senatorów, 81 g³oso-

wa³o za, 1 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 163)

Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami w ca³oœci, ze zmianami wynika-
j¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Wyniki.
85 senatorów, 80 g³osowa³o za, 4 – przeciw,

1 wstrzyma³ od g³osu. (G³osowanie nr 164)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami.

Powracamy do rozpatrywania punktu piêt-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o Komitecie do Spraw Europej-
skich.

W przerwie w obradach zebra³a siê komisja.
Proszê senatora sprawozdawcê Edmunda Wit-

tbrodta o przedstawienie sprawozdania, które
znajduje siê w druku nr 629Z.

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie i Panowie Senatorowie!
Na dzisiejszym posiedzeniu po³¹czone komisje,

czyli Komisja Spraw Unii Europejskiej i Komisja
Spraw Zagranicznych, podjê³y decyzjê, aby reko-
mendowaæ przyjêcie poprawek: pierwszej, ósmej,
dziewi¹tej, trzynastej, czternastej, piêtnastej,
szesnastej, osiemnastej, dwudziestej i dwudzie-
stej pierwszej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I ja dziêkujê.
A teraz proszê pana senatora Klimê o przedsta-

wieniewnioskówmniejszoœcipo³¹czonychkomisji.

Senator Maciej Klima:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Proszê o poparcie wniosków mniejszoœci.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy i ci, którzy byli

sprawozdawcami komisji – a s¹ to senatorowie
W³odzimierz Cimoszewicz, Tadeusz Gruszka, Ma-
ciej Klima, Bogdan Borusewicz, Edmund Wit-
tbrodt, Piotr £ukasz Andrzejewski oraz Leon Kie-
res – chc¹ zabraæ g³os? Nie widzê chêtnych.

W zwi¹zku z tym przystêpujemy do g³osowa-
nia. Najpierw nad poprawkami, a potem nad ca-
³oœci¹.

Poprawka pierwsza wyklucza g³osowanie po-
prawek: drugiej, trzeciej i pi¹tej. Ustala ona zasa-
dê, zgodnie z któr¹ w sk³ad komitetu wchodz¹ mi-
nistrowie. Stanowi jednoczeœnie, ¿e w pracach ko-
mitetu minister mo¿e byæ reprezentowany przez
sekretarza lub podsekretarza stanu, a w przypad-
ku ministra w³aœciwego do spraw cz³onkostwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej –
przez sekretarza do spraw europejskich.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
I oto wyniki. Dziêkujê bardzo.
86 senatorów, 38 g³osowa³o za, 47 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 165)
Poprawka odrzucona.
Poprawka druga zmierza do tego, aby w sk³ad

komisji wchodzi³ przewodnicz¹cy komitetu, se-
kretarz do spraw europejskich, a tak¿e sekretarze
albo podsekretarze stanu w urzêdach obs³ugu-
j¹cych poszczególnych ministrów. Jednoczeœnie
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poprawka wy³¹cza ministrów z udzia³u w pracach
komitetu.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Oto wyniki.
Na 86 senatorów 36 g³osowa³o za, 49 – przeciw,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 166)
Poprawka odrzucona.
Poprawka trzecia zmienia terminologiê usta-

wy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki. Dziêkujê bardzo.
Na 86 senatorów 37 by³o za, 49 – przeciw. (G³o-

sowanie nr 167)
Poprawka odrzucona.
Przyjêcie poprawki czwartej wyklucza g³osowa-

nie nad poprawk¹ szóst¹. Poprawka czwarta roz-
szerza katalog cz³onków komitetu o szefa Kance-
larii Prezydenta RP, szefa Kancelarii Sejmu oraz
szefa Kancelarii Senatu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Oto wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za, 49

– przeciw. (G³osowanie nr 168)
Poprawka odrzucona.
Odrzucona, a wiêc teraz g³osujemy nad po-

prawk¹ pi¹t¹. Zmierza ona do tego, aby osobisty
udzia³ ministra w posiedzeniu komitetu wy³¹czy³
mo¿liwoœæ udzia³u w takim posiedzeniu sekreta-
rza lub podsekretarza stanu.

I teraz g³osujemy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Oto wyniki.
Na 86 senatorów 36 by³o za, 48 – przeciw, 1

wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowa-
nie nr 169)

Odrzucona.
To by³a pi¹ta, tak?
(G³os z sali: Tak.)
Teraz poprawka szósta. Umo¿liwia ona uczestni-

ctwo w posiedzeniach komitetu, bez prawa udzia³u
w podejmowaniu rozstrzygniêæ, szefowi Kancelarii
Prezydenta RP albo upowa¿nionemu przez niego
sekretarzowi lub podsekretarzowi stanu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. I oto wyniki.
Na 85 senatorów 35 g³osowa³o za, 49 – przeciw,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 170)
Poprawka siódma zmierza do tego, aby Rada

Ministrów w drodze rozporz¹dzenia mog³a upo-
wa¿niæ komitet do rozpatrywania, rozstrzygania
i uzgadniania okreœlonych w ustawie spraw.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma od g³osu³?
Dziêkujê.
Oto wyniki: 85 senatorów, 35 by³o za, 49 – prze-

ciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 171)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka ósma formu³uje odes³anie w przepi-

sie zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
86 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 172)
Przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta wskazuje, ¿e komitet mo-

¿e byæ upowa¿niony do uzgadniania projektów
dokumentów rz¹dowych zawieraj¹cych za³o¿e-
nia do skarg kierowanych w imieniu Rzeczypo-
spolitej Polskiej do organów s¹dowych Unii Eu-
ropejskiej.

Proszê o g³osowanie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê o wyniki.
86 obecnych senatorów, 86 za. (G³osowanie

nr 173)
Przyjêta.
Nad poprawkami dziesi¹t¹ i dwunast¹ g³osuje-

my ³¹cznie. Eliminuj¹ one mo¿liwoœæ upowa¿nia-
nia komitetu przez Radê Ministrów do rozpatry-
wania, rozstrzygania i uzgadniania spraw innych
ni¿ okreœlane w ustawie zwi¹zanych z cz³onko-
stwem Polski w Unii Europejskiej.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Oto wyniki: 85 senatorów, 36 g³osowa³o za, 49 –

przeciw. (G³osowanie nr 174)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka jedenasta wskazuje jednoznacznie,

¿e Rada Ministrów nie bêdzie mog³a upowa¿niæ
komitetu do rozpatrywania, rozstrzygania i uzga-
dniania spraw innych ni¿ okreœlane w ustawie

39. posiedzenie Senatu w dniu 31 lipca 2009 r.
310 G³osowania

(wicemarsza³ek K. Bochenek)



zwi¹zanych z cz³onkostwem Polski w Unii Euro-
pejskiej.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
86 senatorów, 41 by³o za, 45 – przeciw. (G³oso-

wanie nr 175)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzynasta dostosowuje redakcjê prze-

pisu do przepisów ustawy o Radzie Ministrów.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
86 obecnych senatorów, 85 by³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 176)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Teraz g³osujemy nad poprawk¹ czternast¹.

Zmierza ona do uwzglêdnienia faktu, i¿ opiniowa-
nie projektów ustaw co do ich zgodnoœci z prawem
Unii Europejskiej odbywa siê równie¿ na zasa-
dach okreœlonych w Regulaminie Senatu.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
86 obecnych senatorów, 86 za. (G³osowanie

nr 177)
Przyjêta.
Poprawka piêtnasta ma na celu wyeliminowa-

nie tej czêœci przepisu, która nie wnosi do ustawy
nowych treœci normatywnych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
85 obecnych senatorów, 84 g³osowa³o za, 1 by³

przeciwnego zdania. (G³osowanie nr 178)
Poprawka przyjêta.
Poprawka szesnasta zmierza do tego, aby dzia³

sprawy zagraniczne w zakresie dotycz¹cym inte-
resów polskich obywateli oraz polskich osób pra-
wnych za granic¹ oraz wspó³pracy z Polakami za-
mieszka³ymi za granic¹, sformu³owany by³ analo-
gicznie do obowi¹zuj¹cej ustawy.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 179)
Poprawka przesz³a.

Poprawka siedemnasta zmierza do tego, aby
minister w³aœciwy do spraw zagranicznych, reali-
zuj¹c zadania wynikaj¹ce z ustawy o dzia³ach ad-
ministracji rz¹dowej, wspó³dzia³a³ z prezyden-
tem.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
85 senatorów, 36 g³osowa³o za, 49 – przeciw.

(G³osowanie nr 180)
Poprawka odrzucona.
Przyjêcie poprawki osiemnastej wykluczy

g³osowanie nad poprawk¹ dziewiêtnast¹. Po-
prawka osiemnasta doprecyzowuje przepis,
wskazuj¹c, ¿e minister w³aœciwy do spraw za-
granicznych ustala organizacjê i kieruje dzia³al-
noœci¹ placówek zagranicznych RP, a tak¿e
koordynuje dzia³ania zwi¹zane z zapewnieniem
im bezpieczeñstwa.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Oto wyniki: 86 senatorów, 85 g³osowa³o za,

1 by³ przeciwnego zdania. (G³osowanie nr 181)
Czyli poprawka zosta³a przyjêta.
W takiej sytuacji teraz g³osujemy nad popraw-

k¹ dwudziest¹, która zmierza do…

Senator Piotr Andrzejewski:

Przepraszam bardzo, nie ma kolizji miêdzy po-
prawk¹ osiemnast¹ a dziewiêtnast¹, one nie po-
winny siê wykluczaæ, bo dziewiêtnasta dodaje do
tego tylko wspó³dzia³anie prezydenta, ale nie
zmienia tej poprawki. Jest napisane: w porozu-
mieniu z prezydentem. Czyli minister w³aœciwy do
spraw zagranicznych ustala i tak dalej, i my nie
eliminujemy tego, tylko dodajemy w poprawce
dziewiêtnastej: w porozumieniu z prezydentem.
Dlatego nieg³osowanie nad tym wydaje mi siê bez-
zasadne.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Panie Senatorze, przepraszam, ale otrzyma³am
tak¹ informacjê, ¿e jeœli zostanie odrzucona po-
prawka osiemnasta…

(G³osy z sali: Nie, nie…)
Mam tak¹ informacjê: g³osowanie nad popraw-

k¹ dziewiêtnast¹ tylko w wypadku odrzucenia po-
prawki osiemnastej.

(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Andrzejewski: Do nowego

brzmienia zosta³o dodane jeszcze: w porozumie-
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niu z prezydentem. Ja tylko to sygnalizujê. Nie bê-
dê przeszkadza³ w g³osowaniu, ale tak uwa¿am.)

Proszê legislatorów o pomoc w wyjaœnieniu tego.
(Senator Piotr Andrzejewski: To jest taka za-

stêpcza forma nieg³osowania. Mo¿na to odrzuciæ,
ale trzeba nad tym g³osowaæ.)

(G³osy z sali: Mo¿emy g³osowaæ…)
G³osujemy nad poprawk¹ dwudziest¹.
(Senator Piotr Andrzejewski: Proszê bardzo, ale

z tym zastrze¿eniem.)
Poprawka dwudziesta zmierza do zastosowa-

nia w³aœciwej techniki legislacyjnej w zakresie
oznaczania fragmentów jednostek redakcyjnych
zawieraj¹cych wyliczenie.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 senatorów 87 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 182)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dwudziesta pierwsza ma na celu wy-

eliminowanie wymogu posiadania stopnia dyplo-
matycznego w przypadku ubiegania siê o stano-
wiska dyrektorów okreœlonych w dodawanym
przepisie biur w urzêdzie obs³uguj¹cym ministra
w³aœciwego do spraw zagranicznych.

G³osujemy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za, 1 se-

nator siêwstrzyma³odg³osu. (G³osowanienr183)
Panie i Panowie Senatorowie, przystêpujemy

do g³osowania nad podjêciem uchwa³y w sprawie
ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich w ca-
³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych po-
prawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Oto wyniki.
Na 87 senatorów 51 g³osowa³o za, 35 – przeciw,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 184)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o Komitecie
do Spraw Europejskich.

Powracamy do punktu szesnastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o jêzyku polskim.

Komisja Kultury i Œrodków Przekazu przedsta-
wi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowa-
dzenie poprawki do ustawy.

G³osujemy najpierw nad t¹ poprawk¹, a potem
nad ca³oœci¹.

Poprawka zmierza do uporz¹dkowania ozna-
czeñ przepisów zawartych w art. 8 ustawy
w zwi¹zku z utrat¹ mocy ustêpów zakwestiono-
wanych przez Trybuna³ Konstytucyjny, co pozwo-
li na sporz¹dzenie tekstu jednolitego zgodnie z za-
sadami techniki prawodawczej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 86 senatorów 84 g³osowa³o za, 1 senator siê

wstrzyma³ od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 185)

A wiêc poprawka przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jê-
zyku polskim w ca³oœci ze zmian¹ wynikaj¹c¹
z przyjêtej poprawki.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Dziêkujê uprzejmie.
Na 87 senatorów 86 g³osowa³o za, 1 siê wstrzy-

ma³ od g³osu. (G³osowanie nr 186)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o jêzyku polskim.

Powracamy do rozpatrywania punktu sie-
demnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykony-
waniu mandatu pos³a i senatora.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Sena-
torskich przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym
wnosi³a o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Znajd¹ go pañstwo senatorowie w druku
nr 624A.

Przystêpujemy do g³osowania.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 87 senatorów 85 g³osowa³o za, 1 senator siê

wstrzyma³ od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 187)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora.

Powracamy do rozpatrywania punktu
osiemnastego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji z dzia³alnoœci w 2008 r. wraz
z Informacj¹ o podstawowych problemach radio-
fonii i telewizji w 2008 r.

(Rozmowy na sali)
Proszê o spokój.

39. posiedzenie Senatu w dniu 31 lipca 2009 r.
312 G³osowania

(wicemarsza³ek K. Bochenek)



Przypominam, ¿e Senat po zakoñczeniu dru-
giego czytania projektu uchwa³y skierowa³ pro-
jekt do Komisji Kultury i Œrodków Przekazu w ce-
lu ustosunkowania siê do zg³oszonych w toku
dyskusji wniosków i przygotowania dodatkowego
sprawozdania w tej sprawie.

Jest ono w druku nr 529X.
Proszê senatora sprawozdawcê Andrzeja Grzy-

ba o przedstawienie dodatkowego sprawozdania
komisji.

Senator Andrzej Grzyb:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Komisja na posiedzeniu w dniu 31 lipca

2009 r.…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê

o spokój.)
…rozpatrzy³a wniosek do projektu uchwa³y

zg³oszony…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Momen-

cik, Panie Senatorze, proszê wybaczyæ… Dajmy
powiedzieæ panu senatorowi. Dziêkujê bardzo.)

…podczas drugiego czytania.
Komisja nie popar³a wniosku i wnosi o przyjê-

cie przez Senat projektu uchwa³y w sprawie spra-
wozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za-
wartego w druku nr 529S. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I ja dziêkujê.
Czy senator wnioskodawca Piotr £ukasz An-

drzejewski chce jeszcze zabraæ g³os?

Senator Piotr Andrzejewski:

Ja tylko informujê, ¿e by³a równa liczba g³osów,
w zwi¹zku z tym wniosek o przyjêcie tego sprawo-
zdania nie przeszed³. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy senatorowie chc¹ skierowaæ pytania
zwi¹zane z dodatkowym sprawozdaniem do sena-
torów sprawozdawców? Czy s¹ takie osoby? Czy
ktoœ z pañstwa chce zg³osiæ takie zapytanie? Nie.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie spra-
wozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-
ne g³osowanie nad poprawk¹ do projektu uchwa-
³y, a nastêpnie nad projektem uchwa³y zapropo-
nowanym przez komisjê.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wion¹ przez senatora Piotra £ukasza Andrzejew-
skiego poprawk¹ do projektu uchwa³y. Celem po-
prawki jest przyjêcie sprawozdania Krajowej Ra-
dy Radiofonii i Telewizji z dzia³alnoœci w 2008 r.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Proszê o wyniki.
Na 87 senatorów 37 g³osowa³o za, 50 – przeciw.

(G³osowanie nr 188)
W zwi¹zku z tym, ¿e poprawka zosta³a odrzuco-

na, przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez Komisjê Kultury i Œrodków Przeka-
zu projektem uchwa³y.

Proszê nacisn¹æ przycisk…
(Senator Grzegorz Banaœ: Pani Marsza³ek,

przepraszam, ja w sprawie formalnej. Zechcia³a-
by pani marsza³ek jeszcze raz przytoczyæ treœæ
wniosku komisji.)

(G³os z sali: Pan senator sprawozdawca nie
przedstawi³…)

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Wniosek komisji jest w druku.)
(Senator W³adys³aw Ortyl: Pani Marsza³ek,

w sprawie formalnej, prosimy, ¿eby sprawozdaw-
ca komisji powtórzy³…)

Dobrze.
Szanowni Pañstwo, kto z pañstwa senatorów

jest za tym, aby Senat odrzuci³ sprawozdanie
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok 2008?

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem?
Kto jest za odrzuceniem?
(Poruszenie na sali)
Momencik.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 87 senatorów 49 g³osowa³o za, 38 – przeciw.

(G³osowanie nr 189) (Oklaski)
W zwi¹zku z tym sprawozdanie zosta³o odrzu-

cone.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie sprawozdania Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Pañstwo Senatorowie, jeszcze jedno s³owo.
W zwi¹zku z podjêtymi uchwa³ami proszê se-

natorów sprawozdawców o reprezentowanie Se-
natu w toku…

(Rozmowy na sali)
Czy mo¿na prosiæ o chwilê ciszy?
Dwie minuty przerwy…
(Rozmowy na sali)
Dobrze, rozumiem, ¿e przerwa techniczna do-

bieg³a koñca.
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Teraz proszê senatorów sprawozdawców o re-
prezentowanie Senatu w toku rozpatrywania
uchwa³ Senatu przez komisje sejmowe.

Informujê, ¿e porz¹dek trzydziestego dzie-
wi¹tego posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.

Teraz przystêpujemy do oœwiadczeñ poza po-
rz¹dkiem obrad. Pañstwo wiedz¹, ¿e zostan¹ one
zamieszczone w urzêdowej wersji sprawozdania
stenograficznego.

Wyg³aszanie oœwiadczeñ nie mo¿e trwaæ d³u¿ej
ni¿ piêæ minut – przestrzegamy tego.

S¹ tu ju¿ dwie osoby, które chc¹ wyst¹piæ.
A wielu spoœród kolegów i kole¿anek z³o¿y³o
oœwiadczenia do protoko³u.

Teraz poproszê pani¹ Arciszewsk¹… pani¹ se-
nator Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk, a po niej
pana senatora Tadeusza Skorupê.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Oœwiadczenie dotyczy dzia³añ rz¹du Rzeczypo-

spolitej w przedmiocie zadoœæuczynienia za
krzywdy wojenne. Kierujê je do premiera.

Sprawa, w której chcia³abym podj¹æ interwen-
cjê, dotyczy koniecznoœci uzyskania wyjaœnieñ
w przedmiocie dzia³añ podjêtych przez pana i obe-
cny rz¹d w sprawie zadoœæuczynieñ za krzywdy
wojenne doznane przez obywateli polskich ze
strony Niemiec podczas II wojny œwiatowej.

Otrzyma³am od prezesa Zarz¹du Stowarzyszenia
Ofiar Wysiedleñ Niemieckich w Je¿owie, pana Wie-
s³awa Olko, pisemn¹ proœbê o poparcie organizacji
w kwestii mo¿liwoœci zaspokojenia roszczeñ cz³on-
ków stowarzyszenia z tytu³u doznanych krzywd wy-
siedleñczych, które by³y udzia³em cz³onków stowa-
rzyszenia podczas II wojny œwiatowej. Stowarzysze-
nie Ofiar Wysiedleñ Niemieckich w maju bie¿¹cego
roku skierowa³o do Fundacji „Polsko-Niemieckie Po-
jednanie” list otwarty z proœb¹ o wyjaœnienie, czy
i w razie czego jakie jeszcze dzia³ania zostan¹ przez
fundacjê podjête w celu naprawienia krzywd dozna-
nych przez cz³onków stowarzyszenia, jednak¿e do
dnia dzisiejszego nie otrzyma³o ono odpowiedzi. Sto-
warzyszenie podkreœla, i¿ sytuacja ta nie jest niczym
uzasadniona, poniewa¿ w okresie od stycznia
2006 r. do grudnia 2007 r., kiedy to przewodni-
cz¹cym Zarz¹du Fundacji „Polsko-Niemieckie Poje-
dnanie” i przedstawicielem rz¹du RP w kuratorium
niemieckiej Fundacji „Pamiêæ, Odpowiedzialnoœæ,
Przysz³oœæ” by³ pan profesor Mariusz Muszyñski,
wnioskodawcy otrzymywali odpowiedzi na kierowa-
ne zapytania. Podkreœlaj¹ równie¿, i¿ byli bardzo za-
dowoleni ze sposobu prowadzenia przez profesora
Muszyñskiego spraw fundacji w zakresie zadoœæu-
czynieñ za krzywdy doznane przez Polaków w okre-
sie II wojny œwiatowej.

Podobn¹ proœbê o uzyskanie stosownych wyjaœ-
nieñ co do trybu i sposobu zaspokajania roszczeñ
Polaków pokrzywdzonych w okresie II wojny œwia-
towej wystosowali do mnie w czerwcu bie¿¹cego
roku cz³onkowie Stowarzyszenia Gdynian Wysied-
lonych, którzy jednak¿e dodatkowo pytaj¹ o postê-
powanie s¹dowe w przedmiocie uniewa¿nienia
uchwa³y kuratorium z dnia 11 czerwca 2007 r.
w sprawie przeznaczenia 6 milionów euro na pro-
gram dokumentacyjny „Praca przymusowa jako
zadanie dla pamiêci”. Wed³ug prezesa Stowarzy-
szenia Gdynian Wysiedlonych, pana Benedykta
Wietrzykowskiego, w³adze niemieckie, które
w procesie wyp³at pomocy humanitarnej dla ofiar
wojny nie raczy³y uwzglêdniæ wyrzucanych z do-
mów, pozbawianych maj¹tków i przeœladowanych
gdynian, w drodze tej uchwa³y zagarnê³y dodatko-
we 6 milionów euro, choæ z mocy samego prawa
niemieckiego œrodki te powinny byæ przekazane na
rzecz polskich ofiar. Z tego powodu Stowarzysze-
nie Gdynian Wysiedlonych, maj¹c wsparcie profe-
sora Muszyñskiego, wyst¹pi³o w listopadzie
2007 r. do s¹du administracyjnego w Berlinie
z wnioskiem o uniewa¿nienie powy¿szej uchwa³y.

Niestety, jak zauwa¿aj¹ oba stowarzyszenia,
profesor Muszyñski posadê pe³nomocnika oraz
prezesa Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojedna-
nie” i stanowisko w kuratorium niemieckiej fun-
dacji straci³ po przejêciu w³adzy przez Platformê
Obywatelsk¹. Efekt jest taki, ¿e Stowarzyszenie
Ofiar Wysiedleñ Niemieckich nie mo¿e doprosiæ
siê odpowiedzi na pisma kierowane do tego orga-
nu. Z kolei cz³onków Stowarzyszenia Gdynian
Wysiedlonych bulwersowa³a postawa w³adz pol-
skich, w tym urzêdników Ministerstwa Spraw Za-
granicznych, wykazuj¹cych niczym nieuzasa-
dnion¹ i niezrozumia³¹ bezczynnoœæ w postêpo-
waniu s¹dowym w przedmiocie uniewa¿nienia
uchwa³y, czemu notabene cz³onkowie stowarzy-
szenia dali wyraz w liœcie otwartym skierowanym
do pana premiera w dniu 13 maja 2008 r.

Jednak nieodpowiadanie przez fundacjê na
pisma Stowarzyszenia Ofiar Wysiedleñ Niemiec-
kich czy zmiany personalne w fundacji nie stano-
wi¹ g³ównego problemu cz³onków stowarzysze-
nia oraz Polaków poszkodowanych przez Nie-
mców podczas II wojny œwiatowej. Prawdziwym
problemem i zagadk¹ jest wycofanie siê obecne-
go rz¹du ze sprawy s¹dowej w przedmiocie unie-
wa¿nienia uchwa³y oraz przysz³oœæ ewentual-
nych rekompensat nale¿nych z tytu³u dozna-
nych krzywd.

Jakie powody – oczywiœcie interesuj¹ mnie wy-
³¹cznie te merytoryczne i racjonalnie uzasadnio-
ne – przyœwieca³y panu premierowi w momencie,
kiedy podejmowa³ decyzjê o wycofaniu siê ze spo-
ru s¹dowego w przedmiotowej sprawie? Dlaczego
minister Sikorski nie pod¹¿y³ œladami swojej po-
przedniczki i nie wyda³ nowemu przedstawicielo-
wi rz¹du Rzeczypospolitej w kuratorium niemiec-
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kiej fundacji, panu profesorowi Jerzemu Kranzo-
wi, polecenia w³¹czenia siê do postêpowania?

Czy pan premier zdaje sobie sprawê, ¿e chêæ po-
prawienia stosunków polsko-niemieckich za wszel-
k¹ cenê, poprzez ukradkowe wycofanie siê metod¹
bezczynnoœci z umo¿liwienia dokonania przez nie-
zawis³y i niezale¿ny organ s¹dowy oceny sporu spo-
wodowa³a, ¿e w Polsce pozosta³a du¿a grupa ludzi,
którym dzia³anie pana premiera zamknê³o mo¿li-
woœæ otrzymania godziwego lub wrêcz jakiegokol-
wiek zadoœæuczynienia za doznane krzywdy wy-
rz¹dzone podczas II wojny œwiatowej przez Niemcy?
Czypanpremier zdaje sobie sprawêz faktu, i¿nadal
ogromna rzesza poszkodowanych, w tym miêdzy
innymi ma³oletnie ofiary wojny czy wysiedleni, nie
otrzyma³a jakichkolwiek rekompensat?

Za szczególn¹ hipokryzjê uwa¿am to, i¿ z jednej
strony podejmuje pan decyzjê o wycofaniu siê ze
sporu, który móg³by zakoñczyæ siê wyjaœnieniem
nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu fundacji, od-
nalezieniem dodatkowych funduszy na rekompen-
saty, a z drugiej strony pana ministrowie odpowia-
daj¹ na moje pytania w sprawie odszkodowañ dla
ma³oletnich ofiar wojny, i¿ nie ma na takowe pieniê-
dzy. No pewnie, ¿e nie ma, bo jak maj¹ siê znaleŸæ
fundusze, skoro polski rz¹d dobrowolnie wycofuje
siê z mo¿liwoœci ich odzyskania – zaznaczam, ¿e to
jest 420 milionów euro – a nadto nie podejmuje ja-
kichkolwiek rozmów w sprawie dalszych zadoœæu-
czynieñ za krzywdy wyrz¹dzone Polakom przez Nie-
mcy podczas II wojny œwiatowej, które to rekom-
pensaty zosta³yby wyp³acone wszystkim poszkodo-
wanym i w godziwej wysokoœci?

Wobec powy¿szego, a tak¿e w celu przedstawie-
nia stanowiska pana premiera cz³onkom stowa-
rzyszeñ, proszê o wyczerpuj¹ce odpowiedzi na
wszystkie powy¿sze pytania, a dodatkowo
– o wskazanie, jak pan premier zamierza za³atwiæ
sprawê zadoœæuczynieñ i czy w ogóle bêdzie pan
i pañski rz¹d podejmowa³ jakiekolwiek dzia³ania
w przedmiotowym zakresie. Je¿eli tak, to proszê
wskazaæ, jakie dzia³ania bêd¹ podjête i w jakim
terminie. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Ja te¿ dziêkujê.
Teraz proszê pana senatora Tadeusza Skoru-

pê, a potem pana senatora Piotra £ukasza An-
drzejewskiego.

Senator Tadeusz Skorupa:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Oœwiadczenie kierujê do ministra sprawiedli-

woœci i prokuratora generalnego Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Czumy.

Zwracam siê do pana ministra w zwi¹zku
z prawdopodobnym wszczêciem œledztwa w spra-
wie wydarzenia z 14 lipca, gdy jeden z koni ci¹g-
n¹cych wóz z turystami na drodze do Morskiego
Oka pad³ po wywiezieniu turystów pod W³osieni-
cê. O ile bowiem sytuacja powy¿sza z punktu wi-
dzenia prawa tak naprawdê nie jest jeszcze w ogó-
le wyjaœniona i prawdopodobnie nawet nie uzys-
kano koniecznych ekspertyz bieg³ych z zakresu
weterynarii co do przyczyn tej tragedii, o tyle
w mediach lokalnych i ogólnopolskich ju¿ os¹dzo-
no nie tylko w³aœciciela konia, ale i wszystkich gó-
rali. Na niemal wszystkich forach internetowych,
prowadzonych równie¿ przez poczytne ogólnopol-
skie media prasowe, nazywa siê nas, górali, oso-
bami bezdusznymi, pazernymi – ¿e wymieniê tyl-
ko niektóre mniej obraŸliwe zwroty.

Panie Ministrze, nie jest to pierwszy przypadek
rozpêtanej przez media histerii i nagonki na nasz¹
spo³ecznoœæ, absolutnie bez zwi¹zku z meritum
danej sprawy. Tak by³o choæby w przypadku stara-
nowania turystów przez sp³oszonego konia na Gu-
ba³ówce, ale tak bywa te¿ przy okazji niemal ka¿de-
go rodzaju inwestycji budowlanych, mniejszych
czy wiêkszych, które rzekomo nara¿aj¹ na u-
szczerbek ogólnonarodowe dobro, jakim jest ta-
trzañska przyroda. Sam tego doœwiadczy³em na
w³asnej skórze, gdy w mediach lokalnych i ogólno-
polskich niemal zlinczowano mnie za pomys³
oœwietlenia krzy¿a na Giewoncie. W komentarzach
zaœ do artyku³ów u¿ywano takich zwrotów, ¿e po-
wtarzanie ich nie by³oby mo¿liwe na tej sali z uwagi
na u¿yte s³ownictwo, wulgarne obelgi i poni¿anie.

Panie Ministrze! Do tej pory nie przejmowa³em
siê szczególnie wskazanymi zjawiskami, które
wed³ug mnie by³y jedynie efektem chêci zaistnie-
nia przez pewn¹ radykaln¹ grupê polskiego spo-
³eczeñstwa, co by³o celowo podsycane prowoka-
cyjnymi artyku³ami. Grupê, której nikt nigdy nie
pasuje i której nikt nie potrafi dogodziæ, a szcze-
gólnie górale. Obecnie jednak mam powa¿ne
obawy, czy faktycznie mo¿na nadal przechodziæ
obojêtnie obok ci¹g³ego oczerniania i poni¿ania
polskich górali.

Je¿eli bowiem podobne wydarzenia maj¹ miejsce
na rynku w Krakowie, to nikt nie winni za nie kra-
kusów czy Ma³opolan, a wiêc ca³ej spo³ecznoœci,

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Tylko konia.)
Nikt nie u¿ywa takich s³ów jak wobec nas, górali:

ten pie… góral powinien za to s³ono zap³aciæ, górale
to diab³y w owczej skórze, ³eb za ³eb, górale oszuku-
j¹ turystów, kto nienawidzi górali, wpisywaæ siê. To
tylko niektóre z cytatów. Oczywiœcie inne komenta-
rze id¹ jeszcze dalej i nie warto ich przytaczaæ.

Dlatego, sk³adaj¹c niniejsze oœwiadczenie, pro-
szê pana ministra o rozwa¿enie wszczêcia postê-
powania z art. 257 kodeksu karnego: „kto publi-
cznie zniewa¿a grupê ludnoœci albo poszczególn¹
osobê z powodu jej przynale¿noœci narodowej, et-
nicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej
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bezwyznaniowoœci lub z takich powodów narusza
nietykalnoœæ cielesn¹ innej osoby, podlega karze
pozbawienia wolnoœci do lat trzech”.

S¹dzê, ¿e skoro wymiar sprawiedliwoœci by³
w stanie odnaleŸæ studenta, który pomówi³ w In-
ternecie urzêduj¹cego prezydenta Polski, to nie
bêdzie mia³ problemu ze zlokalizowaniem mediów
zarówno naruszaj¹cych prawo pisanymi artyku-
³ami, jak i odpowiadaj¹cych za bezprawne oczer-
nianie spo³ecznoœci góralskiej na prowadzonych
przez nie forach dyskusyjnych.

Jednoczeœnie proszê pana ministra o objêcie
postêpowania w sprawie przyczyn padniêcia ko-
nia w dniu 14 lipca 2009 r. na drodze do Morskie-
go Oka niedaleko W³osienicy ministerialnym
nadzorem, gdy¿ tylko taki nadzór mo¿e zapewniæ
obiektywizm na ka¿dym jego etapie. W przeciw-
nym wypadku mo¿e okazaæ siê, ¿e prokuratorzy
czy ewentualnie sêdziowie, dzia³aj¹c pod siln¹
presj¹ mediów i wszelkiego rodzaju organizacji,
nie bêd¹ mogli spokojnie pracowaæ nad ustale-
niem przebiegu zdarzeñ i ewentualnej odpowie-
dzialnoœci osób. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
I zapraszam pana senatora Piotra £ukasza An-

drzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Wnoszê o skierowanie interwencji odrêbnie do

czterech podmiotów: szefa Urzêdu do spraw Cu-
dzoziemców, Rady do spraw UchodŸców, ministra
spraw wewnêtrznych oraz Rzecznika Praw Oby-
watelskich.

Sprawa dotyczy kolejnej odmowy nadania sta-
tusu uchodŸcy zas³u¿onemu obroñcy praw cz³o-
wieka z Czeczenii, jego ¿onie oraz dziesiêciorgu
ma³oletnich dzieci. Jest to jeden z bardziej promi-
nentnych dzia³aczy praw cz³owieka, zwi¹zany
z Czerwonym Krzy¿em i z moskiewskim Memoria-
³em, dzia³acz, który by³ szczególnie przeœladowa-
ny i w przypadku którego – co jest wskazane w sa-
mym uzasadnieniu odmowy nadania mu statusu
uchodŸcy – s¹ przes³anki wskazuj¹ce, ¿e mo¿e ist-
nieæ zagro¿enie dla jego zdrowia i ¿ycia, a tak¿e ¿e
mo¿e byæ przeœladowana ca³a jego rodzina.

Interwencja dotyczy pana Sanabaeva Akhta-
ra, jego ma³¿onki Fatimy Ugurchievej i ma³olet-
nich dzieci: Ugurchieva Imrana, Ugurchieva Sa-
lama, Ugurchieva Dzhokhara, Ugurchieva As-
khaba, Ugurchieva Mukhammada, Ugurchieva
Ibragima, Ugurchieva Khadizhata, Ugurchieva
Dzhabraila, Ugurchieva Abdul-Rakhima i Ugur-
chievej Svetlany.

Wydaje siê, ¿e mamy do czynienia z dziwn¹
niekonsekwencj¹. Z uzasadnienia wynika, ¿e
powinna zapaœæ decyzja pozytywna, je¿eli cho-
dzi o nadanie statusu uchodŸcy, a tymczasem
naczelnik wydzia³u wydaj¹cy decyzjê, pan To-
masz Cytrynowicz, kieruje siê przedziwnymi
motywami, które s¹ sprzeczne z ustaleniami
faktycznymi, co wskazuje na stronnicze i dys-
kryminacyjne traktowania tej rodziny dzia³aczy
praw cz³owieka z Czeczenii, która jest zagro¿ona
w wyniku eksterminacji narodu czeczeñskiego
bêd¹cej efektem polityki Rosji.

Proszê o skierowanie stosownej interwencji
w celu zajêcia stanowiska i wyt³umaczenia tego
przedziwnego dzia³ania zgodnie z interesem obce-
go mocarstwa. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê, pana senator Stanis³aw Piotrowicz.
Czy ktoœ jeszcze z pañstwa senatorów bêdzie

wyg³asza³ oœwiadczenie? Nie.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Swoje oœwiadczenie kierujê do ministra infra-

struktury, do ministra ochrony œrodowiska, a tak-
¿e do ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Do mojego biura senatorskiego zwróci³a siê
czêœæ mieszkañców miasta Krosna zaniepokojo-
nych budow¹ anten telefonii komórkowej na da-
chach w zabytkowej czêœci miasta w pobli¿u obiek-
tów objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ z racji wpi-
su do rejestru zabytków województwa podkarpac-
kiego. Mimo wielu interwencji u ró¿nych organów
administracji pañstwowej nie zaprzestano wzno-
szenia tych anten, nie bacz¹c na negatywn¹ opiniê
wojewódzkiego konserwatora zabytków, jak rów-
nie¿ na obawy mieszkañców co do szkodliwego od-
dzia³ywania tych urz¹dzeñ na zdrowie i ¿ycie mie-
szkañców. Anteny takie lokalizowane s¹ w cen-
trum miasta w pobli¿u szkó³, przedszkoli, koœcio-
³ów, obiektów u¿ytecznoœci publicznej. Mimo pro-
testów mieszkañców budowy nie zaprzestano.

Proszê zatem, aby wymienieni ministrowie za
poœrednictwem podleg³ych im s³u¿b zbadali, na
ile te obiekty wznoszone s¹ z poszanowaniem pra-
wa, na ile zagra¿aj¹ zdrowiu i ¿yciu mieszkañców,
i podjêli stosowne dzia³ania. Z tego, co wiem,
w ca³ej Polsce problem ten jest znacz¹cy. Wielu
mieszkañców protestuje. Ma³o tego, anteny wzno-
szone s¹ z pominiêciem informowania mieszkañ-
ców. Gdyby tak¹ antenê budowano na przyk³ad
w szczerym polu, wówczas w³aœciciele s¹siednich
nieruchomoœci informowani byliby o inwestycji.
W przypadku montowania anten na dachach naj-
prawdopodobniej uznaje siê, ¿e nie jest to budow-
la, w zwi¹zku z czym mo¿na pomin¹æ wszystkie
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procedury obowi¹zuj¹ce w prawie budowlanym,
a w szczególnoœci mo¿na wznosiæ tego rodzaju
obiekty bez informowania mieszkañców. W moim
przekonaniu jest to obejœcie prawa.

Dlatego te¿ proszê o zainteresowanie siê spra-
w¹, zbadanie zjawiska i podjêcie stosownych prze-
widzianych prawem dzia³añ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy jeszcze kole¿eñstwo… Nie.

W takim razie proszê senatora sekretarza o ko-
munikaty… Nie ma komunikatów? Nie ma.

Informujê, ¿e protokó³ trzydziestego dzie-
wi¹tego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej siódmej kadencji zostanie udostêpnio-
ny pañstwu senatorom trzydzieœci dni po posie-
dzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój
nr 255.

Zamykam trzydzieste dziewi¹te posiedzenie
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kaden-
cji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Dziêkujê bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 59)
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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 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

39. posiedzenie Senatu w dniach 29, 30 i 31 lipca 2009 r.
322 Wyniki g³osowañ

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
54 Z.H. Meres - - + + - - - - - - + - - - - - - - - -
55 T. Misiak - - + + - - - - - - + - - - - - - - - -
56 A. Misio³ek - - + + - - - - - - + - - - - - - - - -
57 A.A. Motyczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58 R.K. Muchacki - - + + - - - - - - + - - - - - - - - -
59 I. Niewiarowski - - + + - - - - - - + - - - - - - - - -
60 M. Ok³a - - + + - - - - - - + - - - - - - - - -
61 J. Olech - - + + - - - - - - + - - - - - - - - -
62 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + + + + + + + # + +
63 A. Owczarek - - + + - - - - - - + - - - - - - - - -
64 M. Pañczyk-Pozdziej - - + + - - - - - - + - - - - - - - - -
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
66 Z.M. Paw³owicz - - + + - - - - - - + - - - - - - - - -
67 A. Person - - + + - - - - - - + - - - - - - - - -
68 A.K. Piechniczek - - + + - - - - - - + - - - - - - - - -
69 K.M. Piesiewicz - - + + - - - - # - + - - - ? - . - - -
70 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ - - + + - - - - - - + - - - - - - - - -
73 M.D. Rocki - - + + - - - - - - + - - - - - - - - -
74 Z. Romaszewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 J. Rotnicka - - + + - - - - - - + - - - - - - - - -
76 J. Rulewski + + + + - - - - - + + - - - - - - # - -
77 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
79 J. Sepio³ - - + + + - - - - - + - - - - - - - - -
80 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
82 W. Skurkiewicz + + # + . + + + + + + + + + + + + + + +
83 E.S. Smulewicz - - + + - - - - - - + - - - - - - - - -
84 J. Swakoñ - - + + - - - - - - + - - - - - - - - -
85 Z.M. Szaleniec - - + + - - - + - - + - - - - - - - - -
86 A. Szewiñski - - + + - - - - - - + - - - - - - - - -
87 G.A. Sztark - - + + - - - - - - + - - - - - - - - -
88 M. Trzciñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
91 M.S. Witczak - - + + - - - - - - + - - - # - - - - -
92 E.K. Wittbrodt - - + + - - - - - - + - - - - - - - - -
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + . + + + + + + + + + + + + +
94 M. Wojtczak - - + + - # + - - - + - - - - - - - - -
95 H.M. WoŸniak - - + + + - - - - - + - - - - - - - - -
96 J. Wyrowiñski - - + + - - - - - - + - - - - - - - - -
97 S. Zaj¹c + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski - - + + - - - - - - + - - - - - - - - -

100 M. Zió³kowski - - + + - - - - - - + - - - - - - - - -

Obecnych 90 89 90 90 89 89 88 90 89 90 90 90 90 89 90 90 89 90 89 90
Za 37 37 89 90 37 36 37 38 35 36 90 36 36 36 36 36 36 35 36 36
Przeciw 53 52 0 0 52 52 51 52 52 54 0 54 54 53 52 54 53 53 53 54
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0

39. posiedzenie Senatu w dniach 29, 30 i 31 lipca 2009 r.
Wyniki g³osowañ 323



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 + + + + + + + + + + - + - + + + + - + +

39. posiedzenie Senatu w dniach 29, 30 i 31 lipca 2009 r.
324 Wyniki g³osowañ

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
54 Z.H. Meres + - - - - - - - - - + + + - - - - + + -
55 T. Misiak + - - - - - - - - # + + + - - - - + + -
56 A. Misio³ek + - - - - - - - - - + + + - - - - + + -
57 A.A. Motyczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58 R.K. Muchacki + - - - - - - - - - + + + - - - - + + -
59 I. Niewiarowski + - - - - - - - - - + + + - - - - + + -
60 M. Ok³a + - - - - - - - - - + + + - - - - + + -
61 J. Olech + - - - - - - - - - + + + - - - - + + -
62 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + - - - + + + + - + +
63 A. Owczarek + - - - - - - - - - + + + - - - - + + -
64 M. Pañczyk-Pozdziej + - - - - - - - - - + . + - - - - + + -
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + - - - + + + + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + - - - - - - - - - + + + - - - - + + -
67 A. Person + - - - - - - - - - + + + - - - - + + -
68 A.K. Piechniczek + - - - - - - - - - + + - - - - - + + -
69 K.M. Piesiewicz + + - - - - - - - - + + + - - - - + + -
70 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + - + - + + + + - + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + - + - + + + + - + +
72 J.W. Rachoñ + - - - - - - - - - + + + - - - - + + -
73 M.D. Rocki + - - - - - - - - - + + + - - - - + + -
74 Z. Romaszewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 J. Rotnicka + - - - - - - - - - + + + - - - - + + -
76 J. Rulewski - - - - - + - - - - + + + - - - - + + -
77 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + - + - + + + + - + +
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + - + - + + + + - + +
79 J. Sepio³ + - - - - - - - - - + + + - - # - + + -
80 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + - + - + + + + - + +
82 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + - + - + + + + - + +
83 E.S. Smulewicz + - - - - - - - - - + + + - - - - + + -
84 J. Swakoñ + - - - - - - - - - + + + - - - - + + -
85 Z.M. Szaleniec + - - - - - - - - - + + + - - - - + + -
86 A. Szewiñski + - - - - - - - - - + + + - - - - + + -
87 G.A. Sztark + - - - - - - - + - + + + - - - - + ? -
88 M. Trzciñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + - + - + + + + - + +
91 M.S. Witczak + - - - . - - - - - + + + - - - - + + -
92 E.K. Wittbrodt + - - - - - - - - - + + + . - - - + + -
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + - + - + + + + + + +
94 M. Wojtczak + - - - - - - - - - + + + - - - - + + -
95 H.M. WoŸniak + - - - - - - - - - + + + - - - - + + -
96 J. Wyrowiñski + - - - - - - - - - + + + - - - - + + -
97 S. Zaj¹c + + + + + + + + + + - + - + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + - - - - - - - - - + + + - - - - + + -

100 M. Zió³kowski + - - - - - - - - - + + + - - - - + + -

Obecnych 90 90 90 89 89 90 90 90 90 89 90 89 89 88 90 90 90 90 90 90
Za 89 37 36 36 36 36 36 36 37 36 54 82 53 35 36 36 36 67 89 36
Przeciw 1 53 54 53 53 54 54 54 53 52 36 6 36 53 53 53 54 23 0 54
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

39. posiedzenie Senatu w dniach 29, 30 i 31 lipca 2009 r.
Wyniki g³osowañ 325



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 + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +

39. posiedzenie Senatu w dniach 29, 30 i 31 lipca 2009 r.
326 Wyniki g³osowañ

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



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 89 90 90 90 90 90 90 89 90 89 89 90 88 88 90 90 90 89
Za 37 36 36 36 36 89 87 87 90 37 90 89 38 90 53 88 90 89 89 42
Przeciw 52 53 52 54 53 1 2 3 0 51 0 0 50 0 35 0 0 0 0 47
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nie g³osowa³o 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

39. posiedzenie Senatu w dniach 29, 30 i 31 lipca 2009 r.
Wyniki g³osowañ 327



81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

39. posiedzenie Senatu w dniach 29, 30 i 31 lipca 2009 r.
328 Wyniki g³osowañ

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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 88 88 89 90 90 90 90 89 89 90 89 90 89 89 89 89 90 90 90
Za 89 87 88 88 90 89 89 36 88 39 89 89 36 35 35 37 35 88 90 90
Przeciw 1 1 0 1 0 1 0 52 1 49 0 0 54 54 54 52 54 2 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120
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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101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120
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 90 90 90 90 90 90 90 88 89 90 90 91 89 91 91 91 90 91 91
Za 89 37 36 87 90 89 90 39 35 54 88 38 90 88 91 91 91 90 43 37
Przeciw 0 53 54 2 0 1 0 51 53 32 2 52 0 0 0 0 0 0 46 51
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2
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121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140
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 + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +

39. posiedzenie Senatu w dniach 29, 30 i 31 lipca 2009 r.
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121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140
54 Z.H. Meres + + + + + - + + + + + + + + + + - - - +
55 T. Misiak + + + + + - - + + + + + + + + + . . . .
56 A. Misio³ek + + + + + - + + + + ? + + + + + - - - +
57 A.A. Motyczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58 R.K. Muchacki + + + + + - + + + + + + + + + + - - - +
59 I. Niewiarowski + + + + + - + + + + + + + + + + - - - +
60 M. Ok³a + + + + + - + + + + + + + + + + - - - +
61 J. Olech + + + + + - + + + + + + + + + + - - - +
62 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + + + ? + + + - + +
63 A. Owczarek + + + + + - + + + + + + + + + + - + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej + . + + + - + + + + + + + + + + - - + +
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + + + + + - + + + + + + + + + + - - - +
67 A. Person + + + + + - + + + + + + + + + + - . - +
68 A.K. Piechniczek + + + + + - + + + + + + + + + + - + - +
69 K.M. Piesiewicz + + + + + - + + + + ? + + + . + - + - +
70 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + + + + + - + + + + + + + + + + - + - +
73 M.D. Rocki + + + + + - + + + + + + + + + + - - - +
74 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + - - + + + + + +
75 J. Rotnicka + + + + + - + + + + + + + + + + - - - +
76 J. Rulewski + + + + + - + + + . + + + + + # - - - +
77 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + + + + ? + + + + + +
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
79 J. Sepio³ + + + + + - + + + + + + + + + + - + - +
80 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + + + . + + + + + +
82 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
83 E.S. Smulewicz + + + + + - + + + + + + + + + + - - - +
84 J. Swakoñ + + + + + - + + + + + + + + + + - - - +
85 Z.M. Szaleniec + + + + + - + + + + + + + + + + - + - +
86 A. Szewiñski + + + + + - + + + + + + + + + + - - - +
87 G.A. Sztark + + + + + - + + + + + + + + + + - - - +
88 M. Trzciñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + + + ? + + + + + +
91 M.S. Witczak + . + + + - + + + + + + + + + + - - - .
92 E.K. Wittbrodt + + + + + - + + + + + + + + + + - + - +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
94 M. Wojtczak + + + + + - + + + + + + + + + + - - - +
95 H.M. WoŸniak + + + + + - + + + + + + + + + + - + - +
96 J. Wyrowiñski + + + + + - + + + + + + + + + + - ? - +
97 S. Zaj¹c + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + - + + + + + + + + + + - - - +

100 M. Zió³kowski + + + + + - + + + + # + + + + + - - + +

Obecnych 91 88 91 91 91 91 90 91 90 88 90 90 90 88 88 90 89 85 86 85
Za 90 88 91 89 91 37 89 91 90 88 85 90 89 55 87 87 36 47 39 84
Przeciw 1 0 0 0 0 54 1 0 0 0 0 0 1 29 0 0 51 37 44 1
Wstrzyma³o siê 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 1 1 1 2 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0
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141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160
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 + + + + + + + + + + + - - - + + - + - -

39. posiedzenie Senatu w dniach 29, 30 i 31 lipca 2009 r.
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141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160
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 85 84 87 87 87 87 86 87 86 87 87 87 85 85 84 84 85 84 85 85
Za 83 36 37 86 37 86 37 87 35 87 85 51 78 56 81 82 51 82 49 49
Przeciw 1 44 49 0 49 0 49 0 50 0 0 36 5 26 0 0 31 0 34 32
Wstrzyma³o siê 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 2 2 2 3 2 2 3
Nie g³osowa³o 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
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161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180
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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161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180
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 85 85 84 85 86 86 86 86 86 85 85 86 86 85 86 86 86 85 86 85
Za 79 82 81 80 38 36 37 37 36 35 35 86 86 36 41 85 86 84 84 36
Przeciw 1 1 1 4 47 49 49 49 48 49 49 0 0 49 45 0 0 1 0 49
Wstrzyma³o siê 4 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Nie g³osowa³o 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
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1 £.M. Abgarowicz . . . . . . . . .
2 M. Adamczak + + + + + + + - +
3 P.£. Andrzejewski - + ? - ? ? + + -
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk+ + . - + + + + -
5 M. Augustyn + + + + + + + - +
6 G.P. Banaœ + + + - + + + + -
7 R.J. Bender . . . . . . . . .
8 J. Bergier + + + + + + + - +
9 S. Bisztyga . + + + . + + - +

10 P.J. B³aszczyk + + + - + + + + -
11 K. Bochenek + + + + # + + - +
12 B.M. Borusewicz . . . . . . . . .
13 B. Borys-Damiêcka + + + + + + + - +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + -
15 Z.J. Cichoñ + + + - + + + + -
16 L. Cichosz + + + - + + + + -
17 W. Cimoszewicz + + + + + + + - +
18 G. Czelej + + + - + + + + -
19 W. Dajczak + + + - + + + + -
20 W.J. Dobkowski + + + - + + + + -
21 J. Dobrzyñski . . . . . . . . .
22 J. Duda . . . . . . . . .
23 J. Fetliñska + + + - + + + + -
24 P.K. G³owski + + + + + + + - +
25 S. Gogacz + + + - + + + + -
26 S.A. Gorczyca . . . . . . . . .
27 R.J. Górecki + + + + + + + - +
28 H. Górski + + + - + + + + -
29 M.T. Grubski + + + + + + + - +
30 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + - +
31 T.J. Gruszka + + + - + + + + -
32 A.S. Grzyb + + + + + + + - +
33 W.L. Idczak + + + - + + + + -
34 S.A. Iwan + + + + + + + - +
35 K. Jaworski + + + - + + + + -
36 S. Jurcewicz + + + + + + + - +
37 P.M. Kaleta + + + - + + + + -
38 S. Karczewski + + + - + + + + -
39 L. Kieres + + + + + + + - +
40 K.M. Kleina + + + + + + # - +
41 M. Klima + + + - + + + + -
42 P. Klimowicz + + + + + + + - +
43 R. Knosala . . . . . . . . .
44 S. Kogut + + + - + + + + -
45 M. Konopka + + + + + + + - +
46 B.J. Korfanty + + + - + + + + -
47 S. Kowalski + + + + + + + - +
48 N.J. Krajczy + + + - + + + + -
49 W.J. Kraska + + + - + + + + -
50 K. Kwiatkowski + + + + + + + - +
51 R.E. Ludwiczuk + + + + + + + - +
52 K. Majkowski + + + - + + + + -
53 A. Massalski + + + - + + + + -
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54 Z.H. Meres + + + + + + + - +
55 T. Misiak . . . . . . . . .
56 A. Misio³ek + + + + + + + - +
57 A.A. Motyczka . . . . . . . . .
58 R.K. Muchacki + + + + + + + - +
59 I. Niewiarowski + + + + + + + - +
60 M. Ok³a + + + + + + + - +
61 J. Olech + + + + + + + - +
62 W.Z. Ortyl + + + - + + + + -
63 A. Owczarek + + + + + + + - +
64 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + - +
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + + -
66 Z.M. Paw³owicz + + + + + + + - +
67 A. Person + + + + + + + - +
68 A.K. Piechniczek + + + + + + + - -
69 K.M. Piesiewicz + + + + + + + - +
70 S. Piotrowicz + + + - + + + + -
71 Z.S. Pupa + + + - + + + + -
72 J.W. Rachoñ + + + + + + + - +
73 M.D. Rocki + + + + + + + - +
74 Z. Romaszewski + + + - + + + + -
75 J. Rotnicka + + + + + + + - +
76 J. Rulewski + + + + + + ? - +
77 C.W. Ryszka + + + - + + + + -
78 S. Sadowski + + + - + + + + -
79 J. Sepio³ + + + + + + + - +
80 W. Sidorowicz . . . . . . . . .
81 T.W. Skorupa + + + - + + + + -
82 W. Skurkiewicz + + + - + + + + -
83 E.S. Smulewicz + + + + + + + - +
84 J. Swakoñ + + + + + + + - +
85 Z.M. Szaleniec + + + + + + + - +
86 A. Szewiñski + + + + + + + - +
87 G.A. Sztark + + + + + + + - +
88 M. Trzciñski . . . . . . . . .
89 P. Wach . . . . . . . . .
90 K.A. Wiatr + + + - + + + + -
91 M.S. Witczak + + + + + + + - +
92 E.K. Wittbrodt + + + + + + + - +
93 G.M. Wojciechowski + + + - + + + + -
94 M. Wojtczak + + + + + + + - +
95 H.M. WoŸniak + + + + + + + - +
96 J. Wyrowiñski + + + + + + + - +
97 S. Zaj¹c + + + - + + + + -
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + + - +

100 M. Zió³kowski + + + # + + + - +

Obecnych 86 87 86 87 86 87 87 87 87
Za 85 87 85 51 84 86 85 37 49
Przeciw 1 0 0 35 0 0 0 50 38
Wstrzyma³o siê 0 0 1 0 1 1 1 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 1 1 0 1 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 39. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Nowelizacja bud¿etu, zmiana ustawy bud¿etowej na 2009 r., jest realizacj¹ planu oszczêdnoœciowego

w zwi¹zku ze œwiatowym kryzysem gospodarczym odbijaj¹cym siê na bud¿ecie naszego pañstwa.
W czêœciach bud¿etu dotycz¹cych zakresu zainteresowania senackiej komisji Kultury i Œrodków Prze-

kazu ograniczenia wynios¹ oko³o 203 milionów z³, do ³¹cznej sumy 2 miliardy 185 milionów 269 tysiê-
cy z³. Ze wzrostu planowanego w tych czêœciach bud¿etu w 2009 r. z 12% pozosta³o 2,5%. Zachowano
wszystkie wa¿niejsze projekty, ograniczaj¹c dzia³anie bie¿¹ce instytucji, jak wyjaœniano, na przyk³ad po-
przez ograniczenie wystaw czasowych czy te¿ dzia³añ dodatkowych.

Równowagê bud¿etu kultury, jak wynika z wyjaœnieñ przedstawiciela ministra kultury, uda siê zacho-
waæ dziêki pieni¹dzom z Unii Europejskiej.

Nikt nie cieszy siê z pomniejszenia bud¿etu, ale w z³ej sytuacji bud¿etu w ogóle to pomniejszenie wydaje
siê byæ rozs¹dne i bezpieczne, nie grozi rozchwianiem ani istotnym zak³óceniem pracy instytucji kultury.
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Przemówienie senatora Zdzis³awa Pupy
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Podejmuj¹c dyskusjê dotycz¹c¹ nowelizacji bud¿etu naszego pañstwa na rok 2009, chcia³bym zauwa-

¿yæ, ¿e Sejm, zdominowany przez Platformê Obywatelsk¹ oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, bez wiêk-
szych oporów prze³kn¹³ przed³o¿enie rz¹dowe. My, Szanowni Senatorowie, musimy zastanowiæ siê, czy
bêdziemy dalej przyklepywaæ tê fikcjê bud¿etow¹, czy te¿ zaczniemy rozmawiaæ o realnym œwiecie, o fak-
tach finansowych, gospodarczych i spo³ecznych. Patrz¹c na kolejne ods³ony sztuki pod tytu³em Bud¿et
RP autorstwa ministra Jana Vincenta-Rostowskiego, trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e jest to zaklinanie
rzeczywistoœci, a nie plan dochodów i wydatków ponad trzydziestooœmiomilionowego pañstwa. Nawet ¿y-
czliwi krytycy rz¹du pana premiera Donalda Tuska podnosili ju¿ jesieni¹ ubieg³ego roku zarzuty, i¿ za³o-
¿enia bud¿etu na rok 2009 s¹ b³êdne. Pan minister finansów i ca³y rz¹d zapewniali, ¿e kryzysu w Polsce
nie ma, a je¿eli ju¿, to jest niewielka recesja. Rz¹d z premierem na czele zapewniali, ¿e polska jest oaz¹
spokoju w obliczu globalnego krachu, lecz rzeczywistoœæ by³a zgo³a inna. Ju¿ w ubieg³ym roku rz¹d prze-
rzuci³ niektóre wydatki na rok bie¿¹cy, na przyk³ad zobowi¹zania MON, i mami³ Polaków perspektyw¹
wejœcia do strefy euro – to mia³o automatycznie rozwi¹zaæ wszelkie polskie problemy. Tymczasem brak
przeciwdzia³ania kryzysowi sprawi³, ¿e wprawdzie odczuliœmy spowolnienie gospodarki nieco póŸniej, bo
konsumenci i czêœæ przedsiêbiorstw zachowywali siê tak, jakby kryzysu nie by³o: nadal kupowali i inwe-
stowali, to jednak z tego powodu obecnie grozi nam wiêksza zapaœæ finansowa. Rz¹d otrzeŸwia³ i zrozu-
mia³ dramatyzm sytuacji dopiero wtedy, kiedy radykalnie zmniejszy³y siê przychody podatkowe. Dziura
w dochodach z podatków wynios³a a¿ 18,1%, czyli 45,6 miliardów z³, co stanowi olbrzymi ubytek w finan-
sach pañstwa.

Wysoka Izbo, lekarz zalecaj¹c skuteczny lek, musi najpierw postawiæ prawid³ow¹ diagnozê i zrozumieæ
mechanizm choroby. Jak wczeœniej zwróci³em uwagê, rz¹d dopiero w drugim kwartale tego roku zauwa-
¿y³, ¿e mamy g³êboki kryzys, ale nadal zupe³nie mija siê ze zrozumieniem mechanizmów tego kryzysu.
Rz¹d zapomina o prawdzie, g³oszonej miêdzy innymi przez klasyka myœli liberalnej, Adama Smitha, ¿e
„praca jest Ÿród³em bogactwa narodów”, i nadal stosuje pseudolekarstwa w postaci manipulacji przy za-
pisach ksiêgowych. Olbrzymi niedobór œrodków w bud¿ecie na rok 2009, wynosz¹cy 45,6 miliarda z³,
rz¹d chce rozwodniæ, jakby rozrzuciæ po k¹tach, ale – podkreœlmy to – w ten sposób nie rozwi¹¿e siê pro-
blemu, a produkt krajowy nie wzroœnie przez takie dzia³ania. Co gorsze, te ja³owe zabiegi ksiêgowe powo-
duj¹, ¿e tracimy czas. Ju¿ w ubieg³ym roku Polska dop³aci³a netto do Unii Europejskiej, nasz kraj nie wy-
korzysta³ oko³o 15 miliardów z³ unijnych funduszy. Jeœli ta sytuacja ma siê powtórzyæ w roku obecnym,
to pytam: kiedy Polska bêdzie mog³a wykorzystaæ fundusze pomocowe? Pewnie du¿a ich czêœæ bezpo-
wrotnie przepadnie. Takie zabiegi jak przerzucenie oko³o 10 miliardów z³ z bud¿etu pañstwa do Krajowe-
go Funduszu Drogowego nie s¹ ¿adn¹ oszczêdnoœci¹, bo KFD bêdzie musia³ siê zad³u¿yæ, a d³ug ten bê-
dzie musia³ sp³acaæ podatnik, tyle ¿e do nak³adów na drogi trzeba bêdzie doliczyæ odsetki od owych po¿y-
czek. Wprawdzie minister Rostowski t³umaczy³ pos³om w Sejmie, ¿e obligacje zostan¹ sp³acone z docho-
dów od zbudowanych dróg, ale dotychczas nie ma nawet odpowiednich ustaw, a jest ju¿ koniec lipca.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e 30% zaproponowanych zmian dotyka ju¿ i tak najbardziej dotkniêtych przez kry-
zys. Rz¹d zabiera 3,4 miliarda z³ z wydatków na pomoc spo³eczn¹. Zostaje zlikwidowana „Rezerwa soli-
darnoœci spo³ecznej” i w ten sposób uzyskuje siê oszczêdnoœci na poziomie 800 milionów z³, 75 milio-
nów z³ zabiera siê z poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich, co dotyka oko³o piêciuset najubo¿szych
gmin. Co prawda w tej ostatniej sprawie ministerstwo wyjaœnia³o, ¿e zobowi¹zania zosta³y roz³o¿one, za
wiedz¹ Banku Œwiatowego, na dwa nastêpne lata, ale jeœli tak, to problem tylko zosta³ zepchniêty na ko-
lejny rok, a nie rozwi¹zany. Zostaje zmniejszona rezerwa na realizacjê œwiadczeñ rodzinnych i œwiadczeñ
Funduszu Alimentacyjnego o 95,5%. Swoje dobre samopoczucie pan minister uzasadnia tym, ¿e wydatki
na te cele mieszcz¹ siê w normalnej puli, lecz nie chce przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e oœrodki pomocy spo³ecz-
nej ju¿ odczuwaj¹ niedobory œrodków na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ, a œwiadczenia s¹ wyp³acane z opóŸnieniem.
Przewiduje siê ciêcia funduszy stypendialnych, obni¿enie œrodków na dop³aty do funduszu po¿yczek
i kredytów studenckich, a tak¿e œrodków na „Narodowy program stypendialny” o 20%. Na Narodowy
Fundusz Zdrowia przerzucono wydatki z bud¿etu na przeszczepy, nie zwiêkszaj¹c œrodków dla NFZ.
O 1,5 miliona z³ obcina siê œrodki na zakup podrêczników dla niewidomych. Nast¹pi³opu obni¿enie rezer-
wy celowej na finansowanie wspólnej polityki rolnej, g³ównie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. O trzy
miliony mniej otrzymaj¹ weterani, co wed³ug mojej oceny jest skandalem. Czy w dobie kryzysu takie osz-
czêdnoœci, robione kosztem najubo¿szych, w ogóle s¹ racjonalne i konieczne? Przecie¿ bêdzie ros³o bezro-
bocie i zwiêkszy siê liczba wykluczonych spo³ecznie. Wobec tego w jaki sposób osi¹gnie siê zak³adany wy-
nik finansowy? Zawiesi siê i zlikwiduje pomoc dla najbardziej potrzebuj¹cych. Przecie¿ to spowoduje wiê-
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ksz¹ zachorowalnoœæ i pomno¿y biedê, a w konsekwencji doprowadzi do powa¿nej patologii spo³ecznej.
Czy rz¹d uwzglêdni³ wiêksze wydatki na ochronê zdrowia? Nie widaæ tego po stronie rozchodów.

Postanowiono zwiêkszyæ dochody o kwotê 15,5 miliarda z³ , wliczaj¹c w to fundusze z Unii Europejskiej
– 8,2 miliarda z³. Jest to jednak przeniesienie problemów na nastêpne lata. Przecie¿ wykorzystanie teraz
zaliczki z projektów unijnych trzeba bêdzie w przysz³oœci pokryæ z bud¿etów lat nastêpnych. Takie postê-
powanie jest wiêc typowym spychaniem problemów na przysz³oœæ. A co siê stanie, jeœli powtórz¹ siê z³e
doœwiadczenia z wykorzystania funduszy unijnych z ubieg³ego roku?

Triki i sztuczki ksiêgowe powtarzaj¹ siê przy ZUS: nie dofinansowuj¹c go obecnie kwot¹ 9 miliardów z³,
zmusza siê go do zaci¹gniêcia kredytów komercyjnych na sumê 10 miliardów z³. Wyst¹pi¹ napiêcia w Na-
rodowym Funduszu Zdrowia. Ju¿ dzisiaj zdarza siê, ¿e szpitale odmawiaj¹ udzielenia pomocy pacjentom
w niektórych przypadkach, a o tym, co bêdzie siê dzia³o za kilka miesiêcy czy w przysz³ym roku, bojê siê
nawet pomyœleæ. Strona rz¹dowa odpowie: nasza minister dostosuje koszyk œwiadczeñ gwarantowanych
do mo¿liwoœci NFZ. Ja jednak œmiem zauwa¿yæ, ¿e ¿ycie nie dostosuje siê do papierowej listy. Chorzy bê-
dê musieli za leczenie w wiêkszym stopniu p³aciæ bezpoœrednio z w³asnej kieszeni, tak wiêc zmniejszy siê
kwota pieniêdzy, przeznaczanych przez nich na zakup innych towarów i us³ug, a to z kolei poci¹gnie za
sob¹ zmniejszenie siê popytu wewnêtrznego. Najubo¿szych nie bêdzie staæ na p³acenie za leczenie. W jaki
sposób mo¿na bêdzie im pomóc, kiedy wydatki socjalne s¹ obcinane?

Tylko rozwój i zwiêkszenie realnej produkcji mo¿e nas uratowaæ. Rz¹d nie podejmuje jednak dzia³añ
rzeczywiœcie zwiêkszaj¹cych produkcjê i sprzeda¿ przez krajowe podmioty gospodarcze, w efekcie czego
zmalej¹ wp³ywy z tytu³u podatku CIT. Ca³e spo³eczeñstwo zbiednieje z powodu kryzysu, wiêc mniejsze
bêd¹ dochody z tytu³u PIT. To wszystko doprowadzi miêdzy innymi do modyfikowania bud¿etów samo-
rz¹dowych o oko³o 9 miliardów z³. Chce siê ratowaæ sytuacjê bud¿etow¹ poprzez zwiêkszenie dochodów
z prywatyzacji, ale przecie¿, co nawet sam rz¹d przyzna³, mamy kryzys, wiêc uzyskiwane w obecnym cza-
sie ceny za przedsiêbiorstwa bêd¹ niewielkie. Poza tym œmiem zauwa¿yæ, ¿e ju¿ niewiele z maj¹tku naro-
dowego mo¿na sprzedaæ.

Stan kryzysu globalnego, coraz trudniejszy kredyt, zmniejszanie siê popytu zewnêtrznego, dzia³ania
miêdzynarodowych instytucji finansowych przedsiêbiorstw globalnych, spadek ich aktywnoœci na te-
renie Polski i brak odpowiednich dzia³añ polskiego rz¹du spowodowa³y, ¿e szybko zmniejszy³y siê do-
chody firm i obywateli. Nast¹pi³ spadek si³y nabywczej pracowników, a w konsekwencji – spadek zapo-
trzebowania na produkty konsumpcyjne na rynku krajowym. Sytuacjê ratuje nieco zwiêkszona sprze-
da¿ przygraniczna, ale to jest wynik miêdzy innymi tego, ¿e rz¹dowi nie uda³o siê wprowadziæ europej-
skiej waluty i nadal mamy w³asn¹ walutê. Nastêpuje wyraŸne spowolnienie gospodarcze kraju.
W ubieg³ym roku z Polski zosta³y wytransferowane olbrzymie kwoty pieniê¿ne przez miêdzynarodowe
instytucje finansowe.

Obecnie w skali globalnej trwa proces delewarowania gospodarki. Coraz trudniej jest o kredyt, zmniej-
sza siê konsumpcja, co powoduje, ¿e gospodarka œwiatowa ma zbyt du¿o mocy produkcyjnych, które bê-
d¹ ulega³y redukcji. Polska jest ma³o odporna na owe procesy: du¿a czêœæ przedsiêbiorstw jest w rêkach
kapita³u obcego, a jednoczeœnie swoje zasilenie kredytowe opar³a na kapitale globalnym. Wiele pañstw
uruchomi³o specjalne programy antykryzysowe, które maj¹ na celu utrzymaæ ten kapita³ i pobudzaæ po-
pyty wewnêtrzne. Nasz rz¹d nic w tym kierunku nie uczyni³. Wobec tego nastêpuje wycofywanie siê obce-
go kapita³u z Polski. Niepokoi bezczynnoœæ rz¹du wobec takich faktów, jak totalna redukcja przemys³u
stoczniowego w Polsce, groŸba przeniesienia fabryki Opla z Polski do Rosji, wycofanie w³asnych funduszy
z budowy infrastruktury komunikacyjnej. Œwiatowy proces zwijania mocy produkcyjnych silnie uderza
w polsk¹ gospodarkê. Nastêpuje sch³adzanie koniunktury. Drugi negatywny trend wystêpuje na rynku
kredytowym. Mamy praktycznie zapaœæ kredytow¹ w kraju, w du¿ej mierze spowodowan¹ przez banki,
nadzorowane przez kapita³ miêdzynarodowy. Pogarsza siê funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwoœci.
Polska spada w rankingach konkurencyjnoœci gospodarki. Wszystko to dodatkowo spowalnia system go-
spodarczy.

W omawianej nowelizacji bud¿etu nie mogê dopatrzeæ siê sposobów i metod przeciwdzia³ania tym ne-
gatywnym tendencjom. Widzê tylko zabiegi pseudoksiêgowe, maj¹ce na celu ukrycie rzeczywistego sta-
nu finansów i gospodarki przed spo³eczeñstwem, aby rz¹d móg³ przetrwaæ jeszcze kilka miesiêcy. A co, je-
œli dziura bêdzie wiêksza? Na³o¿y siê wtedy kolejne ciê¿ary na obywateli?

Ju¿ obecnie prawie po³owa dzieci w Polsce ¿yje na granicy minimum socjalnego. Statystycznie mamy
o jedno dziecko w rodzinie za ma³o dla prostej reprodukcji pokoleniowej. Zarysowuj¹ca siê tendencja
zwiêkszenia przyrostu naturalnego jest obecnie wyhamowywana. Tu te¿ rz¹d uprawia kreatywne za-
rz¹dzanie. Zamiast odbudowaæ sieæ zlikwidowanych przedszkoli, przerzuca siê szeœcioletnie dzieci do
szkó³. Jeœli bêdzie brakowaæ szkó³, to zlikwiduje siê czêœæ zajêæ lekcyjnych i ju¿ sale bêd¹ wolne. A jak za-
braknie na pensje dla nauczycieli i wychowawców, to wystarczy zwiêkszyæ pensum dydaktyczne i wtedy
potrzebnych bêdzie mniej nauczycieli. A w ogóle to mo¿na jeszcze zepchn¹æ odpowiedzialnoœæ za oœwiatê
z rz¹du na samorz¹dy. Jak sobie nie poradz¹ – szczególnie te biedniejsze – to trudno. Nie widzê w tej poli-
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tyce ¿adnego myœlenia w kategoriach interesu wspólnego. Przecie¿ gorzej wyedukowane dzieci bêd¹
w przysz³oœci mniej wydajnymi pracownikami. A kto zapewni œrodki dla przysz³ych emerytów?

W interesie polskiego bud¿etu jest dbanie o to, by najlepsi fachowcy pracowali w kraju, tymczasem
m³odzi fachowcy, absolwenci nieraz presti¿owych uczelni, staj¹ przed wyborem: emigrowaæ i ¿yæ godnie
czy wegetowaæ w kraju. Rz¹d nic nie zrobi³, aby znieœæ biurokratyczne bariery, wprost przeciwnie – myœli
o podwy¿ce podatków, pogarsza ustawodawstwo pracownicze. Nie dostrzega patologii na polskim rynku
pracy, polegaj¹cych na tym, ¿e m³odzi absolwenci w praktyce mog¹ uzyskiwaæ dochody wystarczaj¹ce im
na prze¿ycie, ale na za³o¿enie i utrzymanie rodziny ju¿ nie. Jad¹ wiêc do krajów Zachodu i uczciwie pra-
cuj¹c, mog¹ spokojnie myœleæ o rozwoju rodziny mimo panuj¹cego tam równie¿ kryzysu.
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Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Projekt ustawy o rozdzieleniu funkcji ministra sprawiedliwoœci i prokuratora generalnego, nad którym

debatujemy, ma rzekomo odpolityczniæ prokuraturê. O tym aspekcie jest mowa w uzasadnieniu. Wnio-
sek, jaki nale¿a³oby z tego wyci¹gn¹æ jest taki, ¿e obecnie prokuratorzy s¹ uwik³ani w politykê, a mo¿e na-
wet i taki, ¿e s¹ na us³ugach ministra sprawiedliwoœci, który jest w jednej osobie tak¿e prokuratorem ge-
neralnym.

Ten zarzut o upolitycznieniu prokuratorów by³ wielokrotnie powtarzany przez Platformê Obywatelsk¹
za rz¹dów PiS, kiedy ministrem sprawiedliwoœci i prokuratorem generalnym by³ minister Zbigniew Ziob-
ro. Czy¿by jeszcze teraz – za rz¹dów, chcia³oby siê powiedzieæ, apolitycznej Platformy Obywatelskiej – ta-
kie naciski istniej¹?

Przypomnê, ¿e po zmianie rz¹dów w 2007 r. Platforma Obywatelska razem z lewic¹ powo³a³y natych-
miast sejmow¹ komisjê œledcz¹, aby udowodniæ ministrowi sprawiedliwoœci z PiS przekroczenie upra-
wnieñ. Obecnie, po blisko dwóch latach prac tej¿e komisji, wysz³a na jaw kompletna blaga. Komisja ni-
czego nie udowodni³a. Po prostu ¿aden z zeznaj¹cych przed komisj¹ prokuratorów nie potwierdzi³ infor-
macji o rzekomych naciskach na niego. Po co wiêc nowelizujemy ustawê o prokuraturze, skoro sprawa
o upolitycznienie prokuratur jest typowo polityczna?

Tu warto dotkn¹æ sedna ustawy, która przewiduje – obok rozdzielenia funkcji prokuratora generalne-
go i ministra sprawiedliwoœci – likwidacjê Prokuratury Krajowej i powo³anie w jej miejsce Prokuratury
Generalnej. W konsekwencji minister sprawiedliwoœci, powo³uj¹c Prokuraturê Generaln¹, bêdzie mia³
wygodny pretekst do pozbycia siê tych prokuratorów, których nie chce mieæ w tej¿e prokuraturze. S³ysza-
³em od samych prokuratorów, ¿e chodzi o dokonanie czystek i usuniêcie niewygodnych prokuratorów
z Prokuratury Krajowej, zw³aszcza tych mianowanych w okresie rz¹dów PiS!

Przypomnê bowiem, ¿e w okresie przed powo³aniem prokuratora generalnego minister sprawiedliwoœci
bêdzie mia³ woln¹ rêkê przy powo³ywaniu prokuratorów, którzy znajd¹ siê w Prokuraturze Generalnej za-
stêpuj¹cej Prokuraturê Krajow¹. To w jego gestii bêdzie le¿a³o, którzy prokuratorzy bêd¹ pracowaæ w jedno-
stce centralnej, a je¿eli kogoœ nie wska¿e, to mo¿e mu dobraæ jak¹kolwiek prokuraturê okrêgow¹ w kraju.
Czy to bêdzie apolityczne mianowanie, skoro ministrem sprawiedliwoœci jest polityk z Platformy Obywatel-
skiej? Po co by³o w ogóle likwidowaæ Prokuraturê Krajow¹ i zastêpowaæ j¹ Prokuratur¹ Generaln¹?

Kolejny negatywny aspekt tej ustawy: budowanie niezale¿nej instytucji prokuratora generalnego. Mie-
liœmy ju¿ w minionych latach rozwi¹zanie prawne, gdy prokurator generalny by³ niezale¿ny od ministra
sprawiedliwoœci. Okaza³o siê, ¿e prokuratura sta³a siê wówczas parawanem dla dzia³alnoœci s³u¿b spec-
jalnych czy Policji. To by³o bardzo z³e doœwiadczenie. Takie rozwi¹zanie funkcjonuje miêdzy innymi na
Bia³orusi.

W tym aspekcie projekt zmian w ustawie o prokuraturze jest niezgodny z zapisem art. 146 konstytucji,
który mówi, ¿e „Rada Ministrów odpowiada za politykê wewnêtrzn¹ i bezpieczeñstwo obywateli”. Po roz-
dzieleniu funkcji ministra sprawiedliwoœci i prokuratora generalnego, minister sprawiedliwoœci bêdzie
móg³ wydawaæ zarz¹dzenia, ale nie bêd¹ one dotyczy³y konkretnych œledztw, tak ¿e praktycznie nie bê-
dzie móg³ kszta³towaæ polityki karnej ani reagowaæ na nieprawid³owoœci, które mog¹ mieæ miejsce.

Inn¹ konsekwencj¹ ustawy jest zapis, mówi¹cy o tym, ¿e prokurator generalny ma odpowiadaæ przed
Sejmem i sk³adaæ Izbie roczne sprawozdania. Oznacza to, ¿e tworzy siê now¹ korporacjê, tym razem kor-
poracjê prokuratorsk¹. Doprowadzi to do tego, ¿e ograniczy siê nadzór kontrolny nad postêpowaniami
prokuratorskimi. Czyli tak¿e prokurator prowadz¹cy œledztwo praktycznie bêdzie poza kontrol¹. Czy to
dobrze? Tylko z doniesieñ medialnych wiemy o szeregu przypadków, gdy b³êdne, by nie powiedzieæ, ¿e ce-
lowe, dzia³ania prokuratorów doprowadzi³y do zniszczenia dobrych przedsiêbiorstw. Po wejœciu w ¿ycie
ustawy tacy prokuratorzy bêd¹ mogli robiæ, co bêd¹ chcieli, bo ich szef, nawet maj¹c wiedzê o mo¿liwych
nieprawid³owoœciach, bêdzie mia³ ograniczon¹ mo¿liwoœæ interwencji.

Przypomnê, ¿e prokurator pod rz¹dami starej ustawy, w przypadku nacisków, które w prokuraturze
nie odbywaj¹ siê na piœmie, móg³ poprosiæ prze³o¿onego o sprawdzenie, czy to polecenie jest zasadne,
móg³ tak¿e domagaæ siê odebrania tej sprawy, gdy nie podziela³ decyzji prze³o¿onego. Teraz bêdzie musia³
to wykonaæ pod groŸb¹ postêpowania dyscyplinarnego. Nie bêdzie mia³ siê do kogo odwo³aæ. Nie bêdzie
mia³ prawa wycofaæ siê ze sprawy. Bêdzie musia³ napisaæ takie uzasadnienie, jakiego ¿yczy sobie prze³o-
¿ony. W ten sposób stworzono sobie mo¿liwoœæ ingerencji z zewn¹trz.

Niestety, rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwoœci i prokuratora generalnego nie pozbawia proku-
ratury zwi¹zków z polityk¹ i mo¿liwoœci nacisku. Ta nowelizacja w ¿aden sposób nie reformuje prokura-
tury. Utrzymuje hierarchiczne podporz¹dkowanie. Nie pozwoli na reagowanie z zewn¹trz w formie kon-
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troli chocia¿by na takie przypadki, jak w sprawie Krzysztofa Olewnika. Z pewnoœci¹ reforma prokuratury
jest konieczna, ale nie w takiej formie. Ta ustawa bowiem nie rozwi¹zuje tak naprawdê ¿adnego powa¿ne-
go problemu prokuratury.

Niestety, w podobnym tonie nale¿a³oby oceniæ wiêkszoœæ ustaw Platformy Obywatelskiej, nierzadko
demontuj¹cych pañstwo, omijaj¹cych zapisy konstytucji w kwestii dostêpu Polaków do ochrony zdro-
wia, edukacji, bezpieczeñstwa czy mediów publicznych. Nie móg³bym nawet wskazaæ ¿adnej ustawy, któ-
ra wykorzystywa³aby nasze szanse na budowê silnej gospodarki. A ju¿ o pomstê do nieba wo³a haniebna
sprzeda¿ polskich stoczni.

Niestety, ustawowe, a tak¿e polityczne buble nie zast¹pi¹ braku jakichkolwiek reform, braku dobrych
ustaw, a z pewnoœci¹ polskie s¹downictwo, polska prokuratura czekaj¹ na takowe.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja kodeksu postêpowania karnego jest obowi¹zkiem na³o¿onym na nas przez Trybuna³ Kon-

stytucyjny wyrokiem z 7 wrzeœnia 2006 r.
Wyrok ów stwierdza niezgodnoœæ z konstytucj¹ zapisów art. 540 §2 kodeksu postêpowania karnego

w zakresie ograniczenia dopuszczalnoœci wznowienia postêpowania na korzyœæ oskar¿onego tylko
w przypadkach skazania lub warunkowego umorzenia.

Zmiana w kodeksie postêpowania karnego zwi¹zana jest z koniecznoœci¹ uznania wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego. Trybuna³ stwierdzi³ niekonstytucyjnoœæ przepisów ustawy, a naszym obowi¹zkiem ja-
ko przedstawicieli w³adzy ustawodawczej jest zmiana tych przepisów. W tym akurat wypadku sprawa nie
jest nazbyt z³o¿ona, rozwi¹zanie bowiem, jakie proponuje siê wprowadziæ do kodeksu postêpowania kar-
nego, jest zbie¿ne z tym, jakie wystêpuje ju¿ w kodeksie postêpowania cywilnego i kodeksie postêpowania
administracyjnego. Obecnie wiêc wznowienie postêpowania w procedurze karnej bêdzie siê mog³o odbyæ
na korzyœæ oskar¿onego we wszystkich przypadkach. Zmiana tego typu jest zgodna z konstytucj¹. Po-
nadto ujednolica przepisy dotycz¹ce wznowienia postêpowania we wszystkich najwa¿niejszych ga³ê-
ziach prawa. Nowelizacja, któr¹ – dodajmy – przygotowa³ Senat RP, jest wa¿na i konieczna. Powinniœmy
j¹ wiêc bezzw³ocznie przyj¹æ. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Andrzeja Szewiñskiego
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pragnê wyraziæ swoje poparcie w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-

stêpowania karnego, które to zmiany dostosowuj¹ przepisy prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjne-
go i dotycz¹ ustalenia zasady zakazu wznowienia postêpowania na niekorzyœæ oskar¿onego w zwi¹zku
z uznaniem niekonstytucyjnoœci przepisu przez Trybuna³ Konstytucyjny.

Panie i Panowie Senatorowie! Obowi¹zkiem parlamentarzystów, przedstawicieli narodu, jest staæ na
stra¿y wolnoœci, ochrony interesów jednostki, a tak¿e stanowiæ takie prawo, które zapewni ka¿demu oby-
watelowi dostêp do postêpowania oraz realizacjê zasady równego traktowania. Zalet¹ nowelizacji jest za-
gwarantowanie ochrony jednostce poprzez wprowadzenie unormowania, ¿e wznowienie postêpowania
nie mo¿e prowadziæ do pogorszenia jej sytuacji prawnej. Korzyœci¹ nowych regulacji jest równie¿ uzyska-
nie przez pokrzywdzonego uprawnienia do wyst¹pienia z wnioskiem o wznowienie postêpowania.

Na zasadnoœæ wskazanej nowelizacji wskazuje równie¿ fakt, ¿e wzorowana jest ona na sprawdzonych
rozwi¹zaniach w kodeksie postêpowania administracyjnego czy te¿ ustawie – Prawo o postêpowaniu
przed s¹dami administracyjnymi.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Uwa¿am, ¿e wprowadzone unormowania s¹ zasadne z punktu widze-
nia ochrony interesów jednostki i w pe³ni realizuj¹ i dostosowuj¹ prawo do orzeczenia Trybuna³u Konsty-
tucyjnego.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Zaj¹ca
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przedstawiê stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego.
Wprowadzona w ustawie – Kodeks postêpowania karnego zmiana dotyczy art. 540 §2 i wynik³a ona

z koniecznoœci dostosowania przepisów prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 7 wrzeœnia
2006 r. – sygnatura akt SK 60/05. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e z dniem publikacji tego wyroku, to jest 19 wrzeœ-
nia 2006 r. przepis powy¿szy utraci³ moc.

Art. 540 kodeksu karnego dotyczy nadzwyczajnego œrodka zaskar¿enia prawomocnego orzeczenia
koñcz¹cego postêpowanie s¹dowe, jakim jest wznowienie. Celem tej instytucji jest wzruszenie orzeczenia
nie z przyczyn zaistnia³ych w procesie, ale poza nim, a które mog³y mieæ wp³yw, albo mia³y na treœæ roz-
strzygniêcia. Artyku³ ten precyzuje podstawy do zastosowania tej instytucji.

W §2 omawianego artyku³u wskazano, ¿e „postêpowanie wznawia siê na korzyœæ oskar¿onego, je¿eli
w wyniku orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego straci³ moc lub uleg³ zmianie przepis prawny bêd¹cy
podstaw¹ skazania lub warunkowego umorzenia”, a wiêc stosownie do jego treœci wy³¹czono mo¿liwoœæ
wznowienia postêpowania w wypadku, gdy wydano orzeczenie inne ni¿ wyrok skazuj¹cy lub warunkowo
umarzaj¹cy postêpowanie.

Zdaniem Trybuna³u „wprowadzone w art. 540 §2 k.p.k. ograniczenie dopuszczalnoœci wznowienia po-
przez wskazanie bardzo w¹skiego zakresu orzeczeñ, które daj¹ podstawê do ¿¹dania restytucji, jest nieu-
zasadnione. Ustawodawca w sposób sprzeczny z obowi¹zkami wynikaj¹cymi z art. 190 ust. 4 konstytucji
wykluczy³ prawo ¿¹dania wznowienia co do wyroków umarzaj¹cych oraz co do wszelkich postanowieñ za-
padaj¹cych w postêpowaniu karnym”.

Ograniczenie takie, wed³ug Trybuna³u Konstytucyjnego, godzi w art. 190 ust. 4 Konstytucji RP, który
gwarantuje podmiotom prawo do uruchomienia procedury zmierzaj¹cej do wydania nowego orzeczenia,
z uwzglêdnieniem stanu prawnego ukszta³towanego w nastêpstwie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego.
Ta konstytucyjna zasada powinna znaleŸæ odzwierciedlenie równie¿ we wszystkich ga³êziach prawa. Po-
szczególne procedury powinny zawieraæ takie przepisy, które umo¿liwia³yby stronom wznawiaæ postêpo-
wania w rozumieniu art. 190 ust. 4, to znaczy tworz¹c im mo¿liwoœæ ponownego rozpatrzenia sprawy.

Jednak¿e prawo w tym zakresie nie jest bezwzglêdne, poniewa¿ z drugiej strony limituje je art. 31 ust. 3
Konstytucji RP, powo³uj¹c siê miêdzy innymi na prawa innych osób. Chodzi tutaj o to, ¿eby ograniczyæ mo¿li-
woœæ wznowienia jedynie do tych wypadków, w których nie bêdzie to dzia³a³o na niekorzyœæ oskar¿onego.

Przejawem naruszenia zasady równoœci wobec prawa jest tak¿e zakwestionowany przez Trybuna³ cha-
rakter orzeczenia i jego forma.

W postêpowaniu karnym wystêpuj¹ oprócz oskar¿onego tak¿e inne podmioty, na przyk³ad pokrzyw-
dzony, których prawa i wolnoœci konstytucyjne mog¹ zostaæ naruszone. Dlatego te¿ pozbawienie ich
mo¿liwoœci skorzystania z instytucji wznowienia postêpowania stawia ich w gorszym po³o¿eniu, ponie-
wa¿ nie maj¹ oni mo¿liwoœci obrony swoich praw. A zatem widaæ tutaj jawne naruszenie konstytucji. Dla-
tego te¿ znowelizowany art. 540 §2 w nowym brzmieniu stanowi, ¿e „postêpowanie wznawia siê, je¿eli
Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci aktu normatywnego z konstytucj¹, ratyfikowan¹ umow¹
miêdzynarodow¹ lub z ustaw¹, na podstawie którego zosta³o wydane orzeczenie; wznowienie nie mo¿e
nast¹piæ na niekorzyœæ oskar¿onego”.

U¿ycie zwrotu: „jeœli Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci” jest zgodne zarówno z innymi pro-
cedurami, jak i z art. 190 ust. 4 konstytucji. Takie sformu³owanie jest zdecydowanie bardziej precyzyjne
i podkreœla jednokierunkowoœæ restytucji na gruncie procedury karnej.

Wyeksponowana jest te¿ zasada, ¿e wznowienie nie mo¿e pogorszyæ sytuacji oskar¿onego. Ujednolica
ono procedurê karn¹ oraz, co najwa¿niejsze, eliminuje z obrotu niekonstytucyjny przepis prawny, zastê-
puj¹c go nowym, który czyni zadoœæ wymaganiom konstytucji.

Stosownie do powy¿szych uwag wnoszê o przyjêcie tego projektu ustawy. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmiany w ustawie – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi wynikaj¹ z koniecznoœci

uznania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który 14 paŸdziernika 2008 r. orzek³ o niezgodnoœci z kon-
stytucj¹ jednego z paragrafów artyku³u dotycz¹cego wy³¹czenia sêdziego.

W wy¿ej wymienionej ustawie zawarte s¹ zasadniczo dwie grupy przypadków mówi¹ce o wy³¹czeniu
sêdziego. Pierwsza z mocy ustawy – iudex inhabilis, druga zaœ na wniosek – iudex suspectus. To w³aœnie
w tej pierwszej, znacznie bardziej rozbudowanej grupie, znalaz³ siê kontrowersyjny zapis. Trybuna³ Kon-
stytucyjny wskaza³, i¿ ustawa – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi jest niezgodna
z konstytucj¹ w zakresie, w którym jako podstawê do wy³¹czenia sêdziego od udzia³u w orzekaniu w po-
stêpowaniu s¹dowym, tocz¹cym siê po wznowieniu postêpowania administracyjnego, pomija jego wczeœ-
niejszy udzia³ w orzekaniu w sprawie dotycz¹cej decyzji wydanej we wznawianym postêpowaniu admini-
stracyjnym. Dlatego te¿ zosta³a zaproponowana zmiana ustawy, wed³ug której katalog przes³anek wy-
³¹czenia sêdziego zostaje rozszerzony o sytuacjê, w której ten sam sêdzia orzeka w postêpowaniu s¹do-
wym tocz¹cym siê po wznowieniu postêpowania administracyjnego, jeœli wczeœniej bra³ udzia³ w sprawie
dotycz¹cej decyzji wydanej we wznawianym postêpowaniu.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Prawo i procedury, z jakimi mamy do czynienia w naszym kraju, po-
winny byæ jasne i przejrzyste. Musz¹ byæ nie tylko zgodne z konstytucj¹, ale te¿ wewnêtrznie miêdzy sob¹.
O ile w tej chwili naprawiamy b³¹d niezgodnoœci z konstytucj¹ pewnych zapisów ustawy – Prawo o postê-
powaniu przed s¹dami administracyjnymi, o tyle stwierdziæ, niestety, nale¿y, ¿e ustawa ta jest sprzeczna
z innymi ustawami z zakresu prawa administracyjnego. W sposób szczególny mam tu na myœli nieskoor-
dynowanie tego aktu z ustawami o samorz¹dzie gminnym, powiatowym i województwa. W³aœnie dla kla-
rownoœci prawa powinniœmy siê tak¿e w przysz³oœci zastanowiæ nad zsynchronizowaniem i skoordyno-
waniem tych ustaw. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi jest koniecznoœci¹,

jak¹ nak³ada na nas wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego.
Trybuna³ uzna³ oto, ¿e art. 40 ust. 3 wymienionej wy¿ej ustawy nie gwarantuje osobie zatrzymanej

w izbie wytrzeŸwieñ prawa do udzia³u w posiedzeniu s¹du, na którym rozpatrywane jest za¿alenie w spra-
wie legalnoœci i zasadnoœci doprowadzenia do izby i zatrzymania, jak i prawid³owoœci ich wykonania.

Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego zapisy tego typu stoj¹ w znacz¹cej sprzecznoœci z art. 41 ust. 1
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie wyra¿ona jest zasada wolnoœci osobistej.

W zwi¹zku z powy¿szymi zapisami proponowana jest zmiana w art. 40 ustawy o wychowaniu w trzeŸ-
woœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi. Ma ona nast¹piæ przez dodanie punktu mówi¹cego, ¿e osoba za-
trzymana w izbie wytrzeŸwieñ ma zapewnione prawo do udzia³u w posiedzeniu s¹du, na którym rozpatry-
wane jest za¿alenie w sprawie legalnoœci i zasadnoœci doprowadzenia do izby.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! W trakcie dyskusji nad niniejsz¹ zmian¹ nie sposób nie zauwa¿yæ,
¿e obywatel w ka¿dym przypadku powinien mieæ prawo wys³uchania przez niezawis³y s¹d. W wypadku
tego akurat zapisu ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi tak nie by³o.
Przez niemal trzydzieœci lat istnia³ w polskim prawie zapis gwa³c¹cy zasadê wolnoœci osobistej. Osta³ siê
on tak¿e dwanaœcie lat po wprowadzeniu w Polsce w pe³ni demokratycznej konstytucji. Jest to zjawisko
bardzo niepokoj¹ce, a na nas jako przedstawicielach w³adzy ustawodawczej le¿y szczególny obowi¹zek
likwidacji takich niedoci¹gniêæ oraz powsta³ych jeszcze w czasie poprzedniego systemu ustaw, które
w ¿aden sposób nie przystaj¹ do dzisiejszych realiów. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, nad któr¹ debatu-

jemy, dotyczy praw osoby zatrzymanej w izbie wytrzeŸwieñ, miêdzy innymi prawa do udzia³u w posiedze-
niu s¹du, na którym rozpatrywane jest za¿alenie w sprawie zasadnoœci i legalnoœci doprowadzenia do iz-
by, jak równie¿ decyzji o zatrzymaniu oraz prawid³owoœci ich wykonania. Ustawa jest realizacj¹ postano-
wieñ Trybuna³u Konstytucyjnego. Sprawa wydaje siê wiêc oczywista, poniewa¿ decyzja o zatrzymaniu
i doprowadzeniu do izby wytrzeŸwieñ dotyka jednego z najwa¿niejszych praw cz³owieka, mianowicie wol-
noœci osobistej porêczonej art. 41 ust. 1 ustawy zasadniczej.

Pragnê przy tej okazji zaj¹æ siê zagadnieniem wychowania do trzeŸwoœci i z niepokojem zwróciæ uwagê
na odrzucenie w Sejmie projektu ustawy o przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, zg³oszonego przez pos³ów
Prawa i Sprawiedliwoœci. Projekt tej ustawy przepad³ w pierwszym czytaniu, a chodzi³o w nim o to, aby na
etykietach butelek z wódk¹ czy piwem znalaz³y siê informacje o szkodliwoœci picia alkoholu, podobnie jak
to jest na opakowaniach papierosów. Ostrze¿enia mia³y byæ kierowane w szczególnoœci do kobiet w ci¹¿y
lub karmi¹cych piersi¹, m³odzie¿y oraz kierowców. Producenci napojów alkoholowych, którzy nie do-
pe³niliby obowi¹zku ostrzegania o szkodliwoœci picia alkoholu, mieli p³aciæ grzywny. Jak wspomnia³em,
Sejm zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów odrzuci³ ten pomys³. Nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e pomys³odawcy tej
ustawy przegrali z polsk¹ pijan¹ tradycj¹.

Nie lêkam siê tych s³ów, maj¹c w pamiêci ogromn¹ liczbê zatrzymywanych codziennie pijanych kie-
rowców, sprawców wiêkszoœci tragedii na drogach. Ktoœ ich namówi³ do wypicia pierwszego kieliszka
wódki czy butelki piwa. A mo¿e tylko lampki szampana podczas wa¿nej uroczystoœci. A potem jeszcze je-
dnej… Kiedy zdarzy³o siê nieszczêœcie, wszyscy piêtnuj¹ skutki, ale niekoniecznie siêgaj¹ do przyczyn.
Tymczasem winny jest styl ¿ycia bez odpowiedzialnoœci, moda na picie alkoholu przy ka¿dej okazji.

Pañstwowa Agencja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych alarmuje na swoich stronach interne-
towych: „Pierwotna, informacyjna funkcja reklamy w przypadku produktów alkoholowych zosta³a za-
st¹piona przez promowanie okreœlonego stylu ¿ycia. Grupa docelowa, jak¹ jest m³odzie¿, stanowi dla
przemys³u alkoholowego bardzo wa¿ny rynek, poniewa¿ s¹ to konsumenci przysz³oœci. Alkohol prezento-
wany w reklamach zapewnia przepustkê do grupowej akceptacji – jednego z najwa¿niejszych elementów
¿ycia spo³ecznego m³odych ludzi”. Agencja zwraca dalej uwagê na szczególny charakter i techniki rekla-
my, które wykorzystuj¹ styl ¿ycia m³odzie¿y, seks, sport i zabawê, pragnienie bycia silnym, bogatym. Pro-
ducenci napojów alkoholowych koncentruj¹ siê na wytworzeniu nawyku siêgania po alkohol u jak naj-
m³odszych konsumentów. Cel jest oczywisty: zbudowanie swoistej wiêzi, zakodowanie lojalnoœci
w umys³ach przysz³ych klientów wobec konkretnej marki.

Od u¿ywania do nadu¿ywania – taka jest droga do choroby alkoholowej. Niestety, nadu¿ywanie, okaz-
jonalne u¿ywanie, a nawet stosowanie w celach leczniczych ró¿nych substancji psychoaktywnych mo¿e
doprowadziæ do tolerancji i uzale¿nienia. Dlatego chcia³bym wspomnieæ sierpniowy dar abstynencji, jaki
proponuje Koœció³ katolicki swoim wiernym w tym miesi¹cu. Jak podkreœla przewodnicz¹cy Zespo³u ds.
Apostolstwa TrzeŸwoœci Konferencji Episkopatu Polski, biskup Tadeusz Bronakowski, troska o trzeŸ-
woœæ jest jednym z najwa¿niejszych wyzwañ, przed jakimi staj¹ wspó³czeœni Polacy. Ostatnie badania
spo³eczne dotycz¹ce poziomu abstynencji i trzeŸwoœci wskazuj¹ bowiem na niepokoj¹cy wzrost spo¿ycia
napojów alkoholowych.

Jak co roku, w parafiach katolickich w pierwsz¹ niedzielê sierpnia jest odczytywany apel wspomnianego
Zespo³u. Tegoroczny dokument nawi¹zuje do 50. rocznicy opublikowania „Wytycznych Episkopatu Polski
dla koœcielnej dzia³alnoœci trzeŸwoœciowej”. To w nim zawarto g³ówn¹ zasadê duszpasterstwa trzeŸwoœci:
„Przez dobrowoln¹, ca³kowit¹ abstynencjê wielu do trzeŸwoœci stanowej i zawodowej wszystkich”.

W kontekœcie realizowanego w tym roku programu duszpasterskiego biskup Bronakowski podkreœla
w liœcie, ¿e trzeŸwoœæ jest fundamentem troski o ¿ycie duchowe. Beztroskie nadu¿ywanie alkoholu stano-
wi przeszkodê na drodze duchowego wzrastania cz³owieka. Uniemo¿liwia ¿ycie w mi³oœci i prawdzie,
przez co jest przyczyn¹ wielu grzechów i utrudnia pe³ne zjednoczenie z Bogiem oraz ludŸmi. TrzeŸwoœæ
jest ponadto trosk¹ o fizyczny wymiar ludzkiego ¿ycia. Hierarcha zwraca przede wszystkim uwagê na ko-
niecznoœæ ca³kowitej abstynencji kobiet w ci¹¿y. Wielka odpowiedzialnoœæ w tej kwestii spoczywa równie¿
na rodzinie, lekarzach oraz doradcach ¿ycia rodzinnego, których g³ównym zadaniem powinno byæ pe³ne
uœwiadamianie o konsekwencjach spo¿ywania alkoholu podczas ci¹¿y i karmienia.

W Senacie podczas prac nad ustawami pochylamy siê niejednokrotnie nad sprawami gospodarczymi
pañstwa. Warto pamiêtaæ, ¿e troska o trzeŸwoœæ jest równie¿ trosk¹ o gospodarczy rozwój spo³eczeñstwa,
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poniewa¿ koszty likwidacji szkód wynikaj¹cych z nadu¿ywania alkoholu przewy¿szaj¹ znacznie wp³ywy
z akcyzy na alkohol b¹dŸ innych op³at pochodz¹cych ze sprzeda¿y napojów alkoholowych.

S³uga Bo¿y kardyna³ Stefan Wyszyñski g³osi³, ¿e „naród, który walczy o najszlachetniejsze idea³y, musi
byæ trzeŸwy”. Dlatego zdaniem biskupa Bronakowskiego troska o trzeŸwoœæ to równie¿ obowi¹zek ludzi
odpowiedzialnych za system prawny w Polsce. Najbardziej potrzebne s¹ przepisy ograniczaj¹ce dostêp do
alkoholu, szczególnie dla osób niepe³noletnich. Ponadto w mediach, poprzez instytucje kultury czy akcje
spo³eczne, powinno siê promowaæ styl ¿ycia oparty na œwiadectwach trzeŸwoœci, wbrew wszechobecnej
modzie traktowania alkoholu jako gwarancji dobrej zabawy, przyjaŸni czy emocji.

W tym kontekœcie jeszcze raz wyra¿am ubolewanie z powodu odrzucenia w czerwcu bie¿¹cego roku
przez pos³ów Platformy Obywatelskiej oraz Lewicy wspomnianej ustawy o przeciwdzia³aniu alkoholizmo-
wi. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senator Ma³gorzaty Adamczak
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej

Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw realizuje g³ówne za³o¿enia dokumentu rz¹dowego „Pro-
gram profesjonalizacji Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008–2010”, który zosta³ przyjêty
przez Radê Ministrów w dniu 5 sierpnia 2008 r.

Z dniem wejœcia w ¿ycie tej ustawy zostanie zniesiony obowi¹zek odbywania zasadniczej s³u¿by woj-
skowej. W przypadku jednak wyst¹pienia okreœlonych zagro¿eñ i potrzeb prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej, dzia³aj¹c na wniosek Rady Ministrów, bêdzie móg³ okreœliæ termin rozpoczêcia i czas trwania obo-
wi¹zku odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego dla absolwentów szkó³
wy¿szych.

Przedmiotowa ustawa znosi nadterminow¹ zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹, która zostanie w³¹czona do
kontraktowej s³u¿by wojskowej. Ustawa tworzy tak¿e podstawê prawn¹ dla mo¿liwoœci pe³nienia, na za-
sadach ogólnych, czynnej s³u¿by wojskowej przez kobiety.

Szanowni Pañstwo, myœlê, ¿e jest to ustawa bardzo d³ugo oczekiwana przez nasze spo³eczeñstwo. Pro-
fesjonalizacja armii przyczyni siê do wiêkszego bezpieczeñstwa, gdy¿ ka¿dy z ¿o³nierzy zawodowych bê-
dzie wykonywa³ swoj¹ pracê z powo³ania, a nie z przymusu. Armia bêdzie sk³adaæ siê z oko³o stu tysiêcy
¿o³nierzy oraz z Narodowych Si³ Rezerwowych, których liczbê minister obrony narodowej szacuje na
mniej wiêcej dwadzieœcia tysiêcy. Dlatego uwa¿am, ¿e powinniœmy poprzeæ projekt profesjonalizacji pol-
skiej armii.

39. posiedzenie Senatu w dniach 29, 30 i 31 lipca 2009 r.
356 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 39. posiedzenia Senatu



Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Od wielu ju¿ miesiêcy rz¹d premiera Donalda Tuska przygotowuje polsk¹ armiê do profesjonalizacji.

Dzia³anie to sta³o siê priorytetem naszego gabinetu, a kierunek tego dzia³ania jest w pe³ni s³uszny i po-
¿¹dany przez spo³eczeñstwo. Dlatego te¿ nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e do wprowadzenia pe³nej profesjonaliza-
cji polskich si³ zbrojnych przyjêto okreœlon¹ cezurê czasow¹ – 1 stycznia 2010 r. Aby przybli¿yæ nasze
wojsko do tej w³aœnie cezury, zostaje wprowadzona omawiana tu nowelizacja ustawy o powszechnym
obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Pierwsz¹ ze zmian wy¿ej wymienionej ustawy jest wprowadzenie s³u¿by przygotowawczej dla prze-
szkolenia kadry. Wprowadza tak¿e rezerwy si³ zbrojnych i okresow¹ s³u¿bê wojskow¹ s³u¿¹c¹ jej wyszko-
leniu. Co ciekawe, projekt wprowadza równie¿ kompleksowe unormowania prawne dla pe³nienia na za-
sadach ogólnych s³u¿by wojskowej przez kobiety. Utworzone zostaj¹ Narodowe Si³y Rezerwowe i mo¿li-
woœæ pe³nienia ochotniczej s³u¿by w rezerwie na tak zwanych przydzia³ach kryzysowych.

W ramach Narodowych Si³ Rezerwowych ¿o³nierze rezerwy maj¹ pe³niæ s³u¿bê na ochotniczo zawar-
tych kontraktach. ¯o³nierze rezerwy rekrutuj¹cy siê spoœród ¿o³nierzy zwolnionych ze s³u¿by sta³ej kon-
traktowej i kandydackiej i tych, którzy ukoñczyli s³u¿bê przygotowawcz¹, otrzymaj¹ tak zwany przydzia³
kryzysowy, który bêdzie oznacza³ przeniesienie ¿o³nierza rezerwy do Narodowych Si³ Rezerwowe. ¯o³nierz
rezerwy, który otrzyma przydzia³ kryzysowy, ma mieæ rekompensowane wszystkie wynikaj¹ce z tego fak-
tu zobowi¹zania na drodze zadoœæuczynienia o charakterze materialnym, socjalnym lub szkoleniowym.
Dla pracodawcy takiego ¿o³nierza ma zostaæ stworzony system finansowych œwiadczeñ rekompensu-
j¹cych wydatki poniesione w zwi¹zku z zastêpstwem w pracy w okresie odbywania s³u¿by wojskowej
przez ¿o³nierza rezerwy oraz wyp³acenia takiemu ¿o³nierzowi odprawy.

Nowelizacja zak³ada zniesienie nadterminowej zasadniczej s³u¿by wojskowej, znosi przeszkolenie woj-
skowe studentów oraz odbywanie obowi¹zkowych zajêæ wojskowych przez studentów uczelni morskich.

Armia bogatsza o tego typu rozwi¹zania bêdzie bardziej sprawna i profesjonalna. Nasze w pe³ni profe-
sjonalne si³y zbrojne bêd¹ liczyæ oko³o sto tysiêcy ¿o³nierzy, Narodowe Si³y Rezerwowe bêd¹ liczyæ dwa-
dzieœcia tysiêcy ¿o³nierzy.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Profesjonalizacja si³ zbrojnych i zniesienie poboru do niedawna by³o
dla nas tylko niedoœcig³ym marzeniem. Dziœ marzenie to staje siê faktem. Dzia³ania, jakie podejmuje w tej
mierze rz¹d, a zw³aszcza Ministerstwo Obrony Narodowej pod kierunkiem pana ministra Bogdana Kli-
cha, s¹ nowatorskie, jednak przypomnieæ nale¿y, ¿e wielu naszych s¹siadów, na przyk³ad Czesi, dawno
ju¿ wprowadzi³o u siebie zawodowe si³y zbrojne. Teraz kolej na Polskê. Aby profesjonalizacja mog³a siê
dokonaæ w wyznaczonym terminie 1 stycznia 2010 r., konieczne jest przyjêcie omawianej tu noweli, do
czego bardzo Wysoki Senat zachêcam. Dziêkujê za uwagê.

39. posiedzenie Senatu w dniach 29, 30 i 31 lipca 2009 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 39. posiedzenia Senatu 357



Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej

Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw realizuje g³ówne za³o¿enia rz¹dowego „Programu profe-
sjonalizacji Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008–2010”, który zosta³ przyjêty przez Radê
Ministrów w dniu 5 sierpnia 2008 r. W zwi¹zku z tym w dniu, w którym ustawa wejdzie w ¿ycie, zostanie
zniesiony obowi¹zek odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej.

Ponadto w wyniku wprowadzanych zmian zostanie zniesione przysposobienie obronne studentów
i studentek – obecnie jest to nieobowi¹zkowy przedmiot nauki podczas studiów – a przysposobienie ob-
ronne w szko³ach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zostanie zast¹pione przez nowy przedmiot, to
jest edukacjê dla bezpieczeñstwa.

Zrozumia³y jest fakt, ¿e wobec profesjonalizacji wojska rezygnujemy z obowi¹zku pe³nienia s³u¿by woj-
skowej przez obywateli w wieku poborowym. Nie bardzo jednak mo¿na zrozumieæ fakt zniesienia nadobo-
wi¹zkowego, a wiêc dobrowolnego przedmiotu przysposobienia obronnego dla studentów. Skoro od tej
pory s³u¿ba wojskowa bêdzie dobrowolna, to dlaczego odbiera siê studentom mo¿liwoœæ uczestniczenia
w takiej formie zajêæ? B³êdne jest myœlenie, ¿e tak zwane studenckie wojsko przy braku powszechnego
obowi¹zku obrony nie bêdzie spe³nia³o swojej roli. Wprost przeciwnie. Odbieramy m³odym ludziom, któ-
rzy studiuj¹, mo¿liwoœæ dobrowolnego pe³nienia s³u¿by dla naszego kraju. Z za³o¿enia nie chodzi o unika-
nie wojska, ale o pokazywanie ochotnikom, czym jest wojsko, s³u¿ba ojczyŸnie, a byæ mo¿e nawet wskazy-
wanie im przysz³ej drogi ¿yciowej kariery. M³ody cz³owiek dziêki dobrowolnemu przeszkoleniu studen-
ckiemu po ukoñczeniu studiów bêdzie mia³ pewne rozeznanie i bêdzie móg³ dokonaæ œwiadomego wyboru
s³u¿by ojczyŸnie.
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Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka
w dyskusji nad punktem dwunastym porz¹dku obrad

W dobie przygotowañ do organizowanych w Polsce Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej w 2012 r.
proponowane zmiany ustawy maj¹ na celu wyeliminowanie barier prawnych, które mog¹ zak³ócaæ b¹dŸ
spowalniaæ proces inwestycyjny, oraz doprecyzowanie obowi¹zuj¹cych regulacji.

Zmiany ustawy zak³adaj¹ce miêdzy innymi po³¹czenie wszystkich etapów realizacji inwestycji s¹ jed-
nymi z najbardziej istotnych. Uwa¿am, ¿e okreœlenie zasad ustalania wysokoœci odszkodowañ za nieru-
chomoœci – w drodze negocjacji albo w drodze odrêbnej decyzji wojewody – przyspieszy wyw³aszczanie
nieruchomoœci. To jest pozytywna kwestia. Godny poparcia jest fakt, ¿e wprowadzona zostanie zasada
tak zwanego s³usznego odszkodowania, która stwierdza, ¿e osoba wyw³aszczona poprzez uwzglêdnienie
dodatkowych kosztów otrzyma kwotê pozwalaj¹c¹ na odtworzenie faktycznego stanu maj¹tku, jaki mia³
miejsce przed pozbawieniem praw do nieruchomoœci.

Niew¹tpliwie pozytywnym aspektem jest mo¿liwoœæ przyspieszenia procesu nabycia nieruchomoœci.
To z kolei implikuje mo¿liwoœæ szybszego rozpoczêcia inwestycji niezbêdnych do prawid³owego przepro-
wadzenia mistrzostw Euro 2012.

Bardzo wa¿n¹ zmian¹ z punktu widzenia spó³ek jest mo¿liwoœæ przejêcia nieruchomoœci b¹dŸ otrzy-
mania w u¿ytkowanie wieczyste na drodze bezprzetargowej. Zmiany ustawy dotycz¹ te¿ rozszerzenia za-
kresu zbywalnoœci nieruchomoœci na rzecz spó³ki celowej organizuj¹cej Euro 2012. S¹dzê, ¿e to zdecydo-
wanie upraszcza procedurê, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3 art. 37.

Kolejne pozytywne zmiany s¹ zwi¹zane z wprowadzeniem przepisów, które doprecyzowuj¹ i wyszcze-
gólniaj¹ kwestie dotycz¹ce wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsiêwziêcia Euro 2012.
Mianowicie zosta³y wymienione wszystkie organy, od których nale¿y uzyskaæ zezwolenia i opinie.

S¹dzê, ¿e proponowane zmiany ustawy pozwol¹ na usystematyzowanie procedur zwi¹zanych z organi-
zacj¹ Mistrzostw Europy 2012 oraz wprowadz¹ wiêksz¹ przejrzystoœæ we wchodz¹cych w ¿ycie przepisach.
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Przemówienie senatora Janusza Rachonia
w dyskusji nad punktem dwunastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Projektu ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu fina³owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi³ce

No¿nej UEFA Euro 2012, druki senackie nr 628, 628A, 628B i 628C, to niezmiernie wa¿ny akt prawny.
Sprawa infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej wydaje siê piêt¹ achillesow¹ w ca³ym procesie
przygotowañ do Euro 2012. O ile mo¿emy w miarê spokojnie patrzeæ na to, co siê dzieje z budow¹ stadio-
nów, o tyle niepokój budzi postêp prac dotycz¹cych infrastruktury, szczególnie drogowej, kolejowej, jak
i centrów pobytowych. Aby Polska odnios³a sukces w organizacji tego epokowego przedsiêwziêcia, musz¹
byæ podejmowane zdecydowane i odwa¿ne dzia³ania. Jestem g³êboko przekonany, ¿e sytuacja jest wyj¹t-
kowo szczêœliwa dla prowadz¹cych te inwestycje, poniewa¿ nale¿y powiedzieæ, ¿e Euro 2012 to nie jest
impreza Platformy, PiS, SLD czy jakiejkolwiek innej partii, ale ogólnonarodowe przedsiêwziêcie, którego
rozmach inwestycyjny nie ma precedensu w skali naszego kraju.

Panie i Panowie! Albo ca³a Polska odniesie sukces, albo ca³a Polska siê skompromituje. St¹d z tak wielk¹
uwag¹ œledzê wszystko to, co dzieje siê wokó³ przedsiêwziêæ infrastrukturalnych zwi¹zanych z t¹ imprez¹.

Dotychczasowa specustawa z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. uproœci³a wiele zawi³ych procedur, jednak po
dwóch latach jej stosowania przyszed³ czas, by dokonaæ kolejnych modyfikacji umo¿liwiaj¹cych przy-
spieszenie procedur administracyjnych zwi¹zanych z przygotowaniem do Mistrzostw Europy w Pi³ce
No¿nej Euro 2012.

Powtórzê: sprawne przygotowanie i przebieg mistrzostw nale¿y definiowaæ w kategoriach interesu
publicznego.

W 2012 r. setki tysiêcy turystów odwiedz¹ nasz kraj, a miliony zgromadzone przed telewizorami poznaj¹
Polskê za poœrednictwem ogólnoœwiatowych mediów. Tylko i wy³¹cznie od nas zale¿y, w jakim œwietle zapre-
zentujemy siê przed œwiatem. Budowa stadionów we Wroc³awiu, w Warszawie, w Gdañsku i w Poznaniu trwa
i nabra³a ju¿ pe³nej dynamiki daj¹cej gwarancjê ukoñczenia prac w terminie. Euro to jednak nie tylko stadio-
ny, ale równie¿, jak powiedzia³em, ogromne przedsiêwziêcia infrastrukturalne w skali ca³ego kraju. Tu wido-
czne s¹ nadal konflikty miêdzy interesem publicznym a prywatnym. S¹ to g³ównie problemy z wykupem
gruntów,gdziepartykularny interes jednej osobymo¿ezagroziæukoñczeniuwa¿nejwskali kraju inwestycji.

Prezentowany projekt zmiany specustawy rozwi¹zuje ten pal¹cy problem poprzez przyjêcie zasady
s³usznego odszkodowania, stanowi¹cego dodatkowy element motywuj¹cy w³aœcicieli do zgody na prze-
kazanie gruntów pod przedsiêwziêcia Euro 2012. W myœl nowej regulacji œrodki pozyskane z odszkodo-
wania powinny umo¿liwiæ w³aœcicielowi odtworzenie stanu sprzed pozbawienia go praw do nieruchomo-
œci. Nowelizacja wprowadza tak¿e dodatkowo dop³aty za opuszczenie niezw³ocznie gruntu lub lokalu
przeznaczonych pod inwestycjê. Dodatkowo nowelizacja upraszcza procedury administracyjne w zakre-
sie lokacji i nabywania nieruchomoœci pod inwestycje. W myœl nowych przepisów obecna skomplikowa-
na, trzyetapowa procedura ulegnie skróceniu, co pozwoli inwestorowi szybciej rozpocz¹æ prace.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Samorz¹d województwa pomorskiego przygotowuje do realizacji projekt
Trójmiejska Kolej Metropolitalna, ujêty w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 12 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie wykazu przedsiêwziêæ Euro 2012. Projekt ten posiada kluczowe znaczenie dla skomunikowania
portu lotniczego imienia Lecha Wa³êsy z aglomeracj¹ trójmiejsk¹ oraz regionem Pomorza, w tym z nowo bu-
dowanym stadionem Baltic Arena. Ze wzgl¹du na skomplikowanie techniczno-wykonawcze oraz zakres re-
alizacji inwestycji – oko³o 16 km nowych torowisk w nowoczesnym standardzie, wartoœæ projektu to oko³o
800 milionów z³ – a tak¿e krótki czas na realizacjê, niezbêdne bêdzie powo³anie przez samorz¹d wojewódz-
twa pomorskiego sprawnej organizacyjnie wydzielonej jednostki realizuj¹cej projekt. W dotychczasowych
rozwi¹zaniach ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu fina³owego turnieju Mi-
strzostw Europy w Pi³ce No¿nej UEFA Euro 2012 – DzU nr 68 poz. 575 – dopuszczono mo¿liwoœæ tworzenia
spó³ek realizuj¹cych przedsiêwziêcia Euro jedynie w przypadku samorz¹du województwa œl¹skiego. Wyda-
je siê wiêc, i¿ zasadne jest wyposa¿enie równie¿ województwa pomorskiego w mo¿liwoœæ zastosowania wy-
dajniejszego narzêdzia organizacyjnego ni¿ obecnie dopuszczane prawem. Nale¿y podkreœliæ, i¿ kolej me-
tropolitalna jest jedynym w Polsce wdra¿anym przez samorz¹d województwa zadaniem w zakresie regio-
nalnej infrastruktury kolejowej i mo¿e staæ siê rozwi¹zaniem modelowym dla innych samorz¹dów.

W tej sytuacji pragnê wnieœæ w imieniu w³asnym oraz senatora Kazimierza Kleiny uzgodnione z samo-
rz¹dem województwa pomorskiego dwie poprawki do procedowanej ustawy.

Popierwsze,wart.7ust.6pos³owach„województwoœl¹skie”dopisujesiês³owa„województwopomorskie”.
Po drugie, w art. 8 dodaje siê ust. 4 o nastêpuj¹cej treœci: „w stosunku do spó³ki celowej utworzonej

przez województwo pomorskie uprawnienia, o których mowa w ust. 1, wykonuje wy³¹cznie zarz¹d woje-
wództwa pomorskiego”. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senator Ma³gorzaty Adamczak
w dyskusji nad punktem trzynastym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu

Drogowym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim zmierza do rozszerzenia katalogu Ÿróde³ finanso-
wania Krajowego Funduszu Drogowego oraz wprowadza szczególny tryb emisji przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego obligacji na rzecz Funduszu, porêczanych i gwarantowanych przez Skarb Pañstwa.

Zmiany takie umo¿liwi¹ pozyskanie dodatkowych œrodków na finansowanie budowy i przebudowy
dróg krajowych, a ponadto usprawni¹ i uczyni¹ tañszym sam proces ich pozyskiwania.

Wysoka Izbo! Uwa¿am, ¿e proponowane zmiany zwiêksz¹ pewnoœæ utrzymania tempa budowy i prze-
budowy dróg krajowych, w tym autostrad i dróg szybkiego ruchu. Dlatego powinniœmy, Szanowni Pañ-
stwo, poprzeæ ten projekt ustawy.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem trzynastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Budowa dróg i autostrad jest dla Polski wielkim wyzwaniem, szczególnie w kontekœcie zbli¿aj¹cych siê

mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej w 2012 r., których Polska jest wspó³organizatorem. Nasz kraj musi byæ
gotowy na to wielkie przedsiêwziêcie. Jednak¿e nie nale¿y zapominaæ, ¿e obecnie budowa i modernizacja
dróg odbywa siê w sytuacji ogólnoœwiatowego kryzysu gospodarczego, dlatego postêp naszego budowa-
nia œciœle uzale¿niony jest od ustawy, nad któr¹ w tej chwili procedujemy.

Ustawa z 22 maja 2009 r. o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw wprowadza nowy model finansowania dróg krajowych, a tak¿e autostrad
i dróg ekspresowych w warunkach spowolnienia gospodarczego. W ustawie tej za³o¿ono, i¿ prócz wp³y-
wów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych oraz œrodków z rezerw celowych – obie te pozycje uzale¿-
nione by³y œciœle od koniunktury gospodarczej – budowa dróg i autostrad bêdzie te¿ oparta na œrodkach
pochodz¹cych z Krajowego Funduszu Drogowego, znajduj¹cego siê w strukturach Banku Gospodarstwa
Krajowego. Ustalany przez Bank Gospodarstwa Krajowego plan finansowy Krajowego Funduszu Drogo-
wego ma finansowaæ program budowy dróg krajowych z mo¿liwoœci¹ generowania przez tê instytucjê
d³ugu. Ustawa zak³ada, ¿e w roku 2009 fundusz bêdzie móg³ wydawaæ œrodki na przygotowanie inwesty-
cji, a w nastêpnych latach ju¿ tylko na budowê i przebudowê dróg krajowych.

Istot¹ omawianej tu nowelizacji jest wprowadzenie dodatkowej mo¿liwoœci finansowania Krajowego
Funduszu Drogowego. Jest to po¿yczka z bud¿etu pañstwa. Bank Gospodarstwa Krajowego emitowaæ
ma obligacje, które bêd¹ porêczone i gwarantowane przez Skarb Pañstwa, co ma je uatrakcyjniæ. Ustawa
daje te¿ mo¿liwoœæ finansowania pomostowego, czyli ze œrodków w³asnych Banku Gospodarstwa Krajo-
wego, w momencie, gdy wyst¹pi niedobór œrodków w Krajowym Funduszu Drogowym.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! W sejmowej dyskusji nad omawianym tu projektem pada³y zarzuty, ¿e
zosta³ on sporz¹dzony bez odpowiedniego przemyœlenia, naprêdce. Jest to sformu³owanie krzywdz¹ce.
Opozycja ¿¹da bowiem efektów w postaci nowych dróg i autostrad, nie zastanawiaj¹c siê w ogóle nad spo-
sobami finansowania tych budów, zw³aszcza w dobie kryzysu gospodarczego. Nowelizacja, któr¹ mamy
dziœ wprowadziæ, jest propozycj¹ dzia³añ zmierzaj¹cych do dalszej, szybszej budowy dróg. Istotnie, by³ to
projekt sporz¹dzony szybko, tak szybko, jak zmieniaj¹ siê okolicznoœci w kryzysie gospodarczym. Jeœli
wiêc chcemy, by drogi i autostrady nadal powstawa³y, powinniœmy przyj¹æ ten projekt, jest on bowiem
kompleksowy i przemyœlany. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem szesnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wœród aktów prawnych omawianych na dzisiejszym posiedzeniu Senatu jest wiele takich, których no-

welizacja jest konieczna z uwagi na wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego. Jest tak równie¿ w przypadku
zmian w ustawie o jêzyku polskim. Co ciekawe, zmiany te nie dotycz¹ wcale gramatyki czy ortografii,
a maj¹ œcis³y zwi¹zek z gospodark¹ i prawem pracy.

W ustawie tej, w zwi¹zku z decyzj¹ Trybuna³u Konstytucyjnego, proponowane s¹ dwie zasadnicze
zmiany. Pierwsza dotyczy umów pracowniczych i konsumenckich. Proponuje siê, by dla zawieranych
przez obywateli polskich za zgod¹ stron umów pracowniczych i konsumenckich podstaw¹ wyk³adni mog-
³a byæ wersja jêzykowa inna ni¿ polska. Dokumenty dotycz¹ce obrotu z udzia³em konsumentów bêd¹
mog³y byæ sporz¹dzane, obok wersji polskiej, tak¿e w wersjach obcojêzycznych, jednak podstaw¹ ich wy-
k³adni bêdzie jêzyk polski, jeœli konsument bêdzie obywatelem polskim. Unormowanie tego typu w zna-
cz¹cy sposób wzmacnia pozycjê konsumenta, bowiem do tej pory wyk³adnia omawianych umów mog³a
siê odbyæ na podstawie egzemplarza umowy sporz¹dzonego w jêzyku innym ni¿ polski.

Drug¹ wa¿n¹ zmian¹ w ustawie o jêzyku polskim jest ta mówi¹ca o zrównaniu praw obcokrajowców
bêd¹cych obywatelami Unii Europejskiej z prawami obywateli innych krajów. Do tej pory na ¿yczenie
obywateli pañstw spoza Unii Europejskiej umowa pracownicza lub konsumencka mog³a zostaæ spo-
rz¹dzona w jêzyku tych¿e obywateli. Rzecz¹ wart¹ zauwa¿enia jest fakt, ¿e spod tego przywileju wyjêci zo-
stali obywatele krajów Unii Europejskiej. Zapisy nowelizacji ustawy o jêzyku polskim daj¹ obywatelom
UE prawa analogiczne do tych, jakie maj¹ osoby spoza Wspólnoty.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Na pierwszy rzut oka zmiany ustawy o jêzyku polskim maj¹ charakter
kosmetyczny, jednak w pe³ni prawid³owe funkcjonowanie rynku pracy jest trudne do wyobra¿enia bez
ich wprowadzenia, dlatego bardzo zachêcam Wysok¹ Izbê do ich przyjêcia. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Zaj¹ca
w dyskusji nad punktem szesnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przedstawiê stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jêzyku polskim.
Zmiana w tej ustawie jest wynikiem dostosowania polskiego prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyj-

nego z dnia 13 wrzeœnia 2005 r. – sygnatura akt K 38/04 – który orzek³, ¿e art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
7 paŸdziernika 1999 r. o jêzyku polskim jest niezgodny z art. 2, art. 76 i art. 32 Konstytucji RP, przez to, ¿e
nie zapewnia nale¿ytej ochrony konsumentów i osób œwiadcz¹cych pracê przed nieuczciwymi praktyka-
mi rynkowymi i ró¿nicuje konsumentów ze wzglêdu na ich przynale¿noœæ pañstwow¹.

Na wstêpie chcê zaznaczyæ, ¿e ustawa ta stanowi inicjatywê ustawodawcz¹ Senatu i ogólnie mo¿na
oceniæ, i¿ zosta³a dopracowana w szczegó³ach, o czym œwiadczy to, ¿e zosta³a jednog³oœnie przyjêta w ko-
misji sejmowej, by³a te¿ konsultowana z fachowcami – Rad¹ Jêzyka Polskiego – i ¿e w g³osowaniu w Se-
jmie przyjêto j¹ bez zastrze¿eñ.

Proponowana zmiana odnosi siê zasadniczo do dwóch kwestii. Pierwsza dotyczy wzmocnienia pozycji
pracownika i konsumenta – obywatela RP – w sytuacji formu³owania umów lub wszelkich innych doku-
mentów zwi¹zanych z prac¹ czy obrotem konsumenckim w jêzyku polskim i podstaw¹ ich wyk³adni ma
byæ tak¿e ten jêzyk.

Takie rozwi¹zanie wzmacnia pozycjê zarówno pracownika, jak i konsumenta, gdy¿ na gruncie dotych-
czasowego prawa dopuszczalne by³o odst¹pienie przez strony od stosowania polskojêzycznej wersji doku-
mentu na podstawie formalnie wyra¿onej zgody stron, co w konsekwencji mog³o prowadziæ do operowania
w ramach analizowanych stosunków konsumenckich jêzykiem niezrozumia³ym dla strony s³abszej.

S³usznie zauwa¿y³ Trybuna³ Konstytucyjny, ¿e „obecny rynek pracy to rynek pracodawcy, dlatego te¿ pra-
cownik mo¿e byæ ³atwo poddawany presji wyra¿ania zgody na wszelkie klauzule umowne narzucane mu
przezpracodawcê,bowiembrakakceptacji jest równoznacznyzutrat¹szansynaotrzymanie zatrudnienia”.

Obecnie zmienia siê brzmienie tego przepisu przez wprowadzenie ustawowego ograniczenia, ¿e dla oby-
wateli RP podstawê i wyk³adniê stanowi jêzyk polski. Jednak daje siê tak¹ mo¿liwoœæ, i¿ za zgod¹ stron do-
puszczalna bêdzie inna wersja jêzykowa, je¿eli konsument lub pracownik wyst¹pi¹ z tak¹ propozycj¹.

Takie rozwi¹zanie jest zdecydowanie precyzyjniejsze, wzmacnia pozycjê strony s³abszej i jest niew¹t-
pliwie zgodne z art. 76 konstytucji, który gwarantuje ochronê w tym zakresie.

Druga kwestia dotyczy obcokrajowców, zarówno tych z pañstw UE, jak i innych, niebêd¹cych cz³onka-
mi wspólnoty.

Obecny ust. 3 stwarza ju¿ mo¿liwoœæ, bez ró¿nicowania obcokrajowców, sporz¹dzenia na ich wniosek
dokumentu w ich w³asnym jêzyku, co w œwietle dotychczasowych przepisów nie wszystkim obcokrajow-
com dawa³o takie mo¿liwoœci.

Dotychczasowe uregulowania pozbawia³y obywateli pañstw UE tego prawa odnoœnie do umów praco-
wniczych, konsumenckich i dokumentów pracowniczych, obcokrajowcom spoza UE zaœ dawa³y tak¹
mo¿liwoœæ. Ponadto istnia³o ograniczenie, ¿e wniosek o sporz¹dzenie umowy o pracê i dokumentów pra-
cowniczych, choæ ju¿ nie umów i dokumentów konsumenckich, w jêzyku obcym mog¹ z³o¿yæ obywatele
pañstw obcych, z UE i spoza niej, ale tylko gdy pracodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibê na tere-
nie Unii Europejskiej.

W praktyce oznacza³o to, ¿e jeœli pracownik by³ obywatelem UE, a pracodawca mia³ siedzibê w UE, to
mogli oni sporz¹dziæ umowê w jêzyku zrozumia³ym dla pracownika. Jeœli zaœ zarówno pracownik, jak
i pracodawca byli obywatelami jakiegoœ innego pañstwa, spoza UE, to istnia³ obowi¹zek sporz¹dzenia
umowy o pracê œwiadczon¹ na terytorium RP w jêzyku polskim, co w praktyce oznacza³o brak mo¿liwoœci
wyboru zrozumia³ego dla pracownika jêzyka umowy.

Wprowadzane obecnie w ust. 3 rozwi¹zanie umo¿liwi dostosowanie naszego prawa do wymogów prawa
unijnego.

Jeœli powo³aæ siê na Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wynikaj¹
z niego bezpoœrednio takie zasady, jak zakaz dyskryminacji ze wzglêdu na przynale¿noœæ pañstwow¹ czy
zasada swobodnego transferu osób w ramach Wspólnoty. Porz¹dek prawny danego pañstwa powinien
gwarantowaæ poszanowanie tych praw zarówno obywatelom drugiego kraju, jak i obcokrajowcom.

Analizuj¹c obecn¹ sytuacjê na rynku pracy, zauwa¿amy, ¿e wielu obcokrajowców jest zatrudnionych
w naszym kraju, tak¿e wiele firm zagranicznych zainwestowa³o swój kapita³, dlatego przedmiotowa no-
welizacja niew¹tpliwie spe³ni oczekiwania zarówno wielu obywateli RP, jak i u³atwi ¿ycie obcokrajowcom.

Zmiany merytoryczne wprowadzane ustaw¹ s¹ niew¹tpliwie s³uszne i z jednej strony dostosuj¹ nasze
prawo do wymogów polskiej konstytucji, a z drugiej – do standardów unijnych.
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Jeœli chodzi o kwestie formalne podniesione przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, nale¿y zau-
wa¿yæ, i¿ przepis ten utraci³ moc, dlatego te¿ nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e nie mo¿na mu nadawaæ no-
wego brzmienia, wiêc nale¿a³oby dokonaæ odpowiedniego literowego oznaczenia, aby dostosowaæ siê do
uwag fachowców w tym zakresie, tak ¿eby pod wzglêdem techniki prawodawczej ustawa by³a doprecyzo-
wana.

Poza tym nie mam wiêcej zastrze¿eñ do ustawy i wnoszê o jej przyjêcie, po uwzglêdnieniu zmian techni-
cznych. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Zaj¹ca
w dyskusji nad punktem siedemnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przedstawiê stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora.
Wprowadzona w ustawie zmiana dotyczy art. 25 ust. 3 ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i sena-

tora z dnia 9 maja 1996 r. (DzU z 2003 r. nr 221, poz. 2199, z póŸn. zm.) i polega na dodaniu po nim nowe-
go ust. 3a.

Art. 25 ust. 3 zawiera zasadê, mówi¹c¹ o tym, ¿e pos³owi lub senatorowi nie przys³uguje uposa¿enie,
je¿eli nie korzysta z urlopu bezp³atnego, o którym mowa w art. 29 ust. 1, albo prowadzi dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, albo nie zawiesi³ prawa do emerytury lub renty. Pro-
blematyka tego przepisu sprowadza siê do sytuacji, gdy parlamentarzysta naby³ prawo do emerytury na
podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i nie zawiesi³ tego
prawa. Wówczas, stosownie do przywo³anej wy¿ej ustawy, uposa¿enie mu nie przys³uguje.

Stan taki powoduje, ¿e prawo ró¿nicuje sytuacjê prawn¹ osób sprawuj¹cych mandat parlamentarzy-
sty wobec sytuacji wszystkich innych osób uprawnionych do pobierania emerytury, gdy¿ pozosta³ych nie
pozbawia siê prawa do otrzymywania przychodów. Aktualnie w obowi¹zuj¹cym systemie prawnym ka¿-
dy, kto ukoñczy³ szeœædziesi¹t lat w przypadku kobiet i szeœædziesi¹t piêæ lat w przypadku mê¿czyzn, ma
prawo do osi¹gania przychodów z tytu³u dzia³alnoœci podlegaj¹cej obowi¹zkowi ubezpieczenia spo³ecz-
nego i jednoczeœnie nie jest zobowi¹zany obligatoryjnie do zmniejszenia lub zawieszenia œwiadczenia. Po-
s³owie i senatorowie s¹ tego prawa pozbawieni i dlatego te¿ nowelizacja w tym zakresie jest konieczna.

Nowy, dodany ust. 3a wprowadza wyj¹tek od zasady zawartej w art. 25 ust. 3, przyznaj¹c parlamenta-
rzystom prawn¹ mo¿liwoœæ otrzymywania nale¿nych œwiadczeñ emerytalnych po spe³nieniu przez nich
kryterium wiekowego, okreœlonego w przepisach emerytalnych. Jednoczeœnie nowe brzmienie przepisu
powoduje, ¿e jest on zgodny z konstytucj¹ w odniesieniu do statuowanej przez ni¹ zasady równoœci wszy-
stkich obywateli wobec prawa oraz ¿e dostosowuje przepisy ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i se-
natora do obowi¹zuj¹cych uregulowañ systemowych w zakresie œwiadczeñ wyp³acanych z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Nale¿y tak¿e dodaæ, ¿e nowo wprowadzony ust. 3a szczegó³owo reguluje spe-
cyfikê ubezpieczeñ spo³ecznych, poniewa¿ uwzglêdnia zarówno powszechny system emerytalny, czyli
FUS, jak i system dotycz¹cy wy³¹cznie tak zwanych s³u¿b mundurowych.

Po przyjêciu ustawy sytuacja prawna uprawnionych do emerytury parlamentarzystów bêdzie taka sa-
ma jak innych emerytów po przekroczeniu powszechnego wieku emerytalnego, poniewa¿ parlamentarzy-
stom bêdzie przys³ugiwa³o uposa¿enie, o którym mówi ustawa w art. 25 ust. 1 i 2. Nowelizacja obejmuje
równie¿ parlamentarzystów emerytów uprawnionych do œwiadczeñ w systemie tak zwanych s³u¿b mun-
durowych, uwzglêdniaj¹c zarówno odrêbnoœæ systemow¹, jak i zakres zawieszalnoœci œwiadczeñ.

Ustawa ta zosta³a dok³adnie przeanalizowana i doprecyzowana pod k¹tem spójnoœci z innymi przepi-
sami prawnymi, ponadto zosta³a pozytywnie zaopiniowana przez Biuro Legislacyjne oraz nie budzi za-
strze¿eñ prawnych, dlatego te¿ wnoszê o jej przyjêcie. Dziêkujê.
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Przemówienie senator Krystyny Bochenek
w dyskusji nad punktem osiemnastym porz¹dku obrad

Misja, misji, misj¹, misjê – s³owo odmieniane przez wszystkie przypadki zyska³o status wytrycha, klucza
dla w³amywaczy. Wylano ostatnio morze s³ów na temat misji mediów publicznych, ich s³u¿ebnej wobec
spo³eczeñstwa roli, zagro¿enia ich egzystencji i troski o ich przysz³oœæ. Sama otrzyma³am w tej sprawie
kilkadziesi¹t listów i telefonów, odby³am wiele rozmów, interesuj¹cych, choæ czêœciowo oderwanych od
tego, czego jako dziennikarka radiowa by³am œwiadkiem przez ponad trzydzieœci lat mojego ¿ycia
zawodowego. Z w³asnych doœwiadczeñ wiem, ¿e owa misyjnoœæ, czyli prawdziwa rola mediów publicznych,
nigdy nie by³a przez publicznych nadawców szczególnie respektowana czy adorowana. Nie spotka³am zbyt
wielu decydentów, którym ta misyjnoœæ naprawê le¿a³a na sercu. Owszem, znaleŸli siê tacy, ale byli to
z krwi i koœci dziennikarze, którzy ze wzglêdu na sw¹ fachowoœæ albo nie utrzymywali siê na stanowiskach
za d³ugo – bo znaj¹c siê na rzeczy, byli zbyt niezale¿ni – albo mieli s³u¿yæ kolejnym ekipom
niekompetentnych politycznych namiestników jako parawan w czasie stawiania przez nich pierwszych
kroków na nowym, jak to siê mówi, odcinku. W zdecydowanej jednak wiêkszoœci ludzie zarz¹dzaj¹cy
mediami, odpowiedzialni za dzisiejszy stan rzeczy, innymi s³owy: w³odarze od lewa do prawa, rzadko bywali
zainteresowani rzeczywist¹ promocj¹ kultury, sztuki, edukacj¹ spo³eczn¹, upowszechnianiem wiedzy,
szacunku dla tradycji i jêzyka ojczystego, reporta¿em czy dokumentowaniem historii wspó³czesnej dla
przysz³ych pokoleñ. Ma³o ich zajmowa³y formy artystyczne, nie ciekawi³y zbytnio chóry ani orkiestry. Nie
zajmowa³o ich to wszystko, co jest nadrzêdnym zadaniem publicznych mediów, to, do czego s¹ powo³ane.
Tych, którzy rozdzieraj¹ dzisiaj szaty, ¿e nie ma, o zgrozo, pieniêdzy na misjê publiczn¹, pragnê zapytaæ:
a kiedy by³y? Bo ja mam du¿e trudnoœci, ¿eby takie chwile sobie przypomnieæ. Nie ma pieniêdzy – te s³owa
brzmi¹ mi w uszach. Nie ma. Pieni¹dze z abonamentu nie sz³y szerokim strumieniem na misyjnoœæ, tylko
gdzieœ po drodze siê rozp³ywa³y. Owszem, powstawa³y i wci¹¿ powstaj¹ w publicznym radiu audycje
prawdziwie wartoœciowe, interesuj¹ce programy edukacyjne i publicystyczne, wspania³e wywiady,
dokumenty, reporta¿e, rozrywka, s³uchowiska, teatr Polskiego Radia. S¹ wœród nich dzie³a, które zapisa³y
siê z³otymi zg³oskami w historii polskiej i œwiatowej radiofonii. Ale to tylko i wy³¹cznie zas³uga ich autorów,
najczêœciej kiepsko op³acanych.

Wsparcia finansowego, merytorycznego, ze œwiec¹ by³o szukaæ. Pieniêdzy na ambitne programy edu-
kacyjne, na powa¿ne projekty i wielkie przedsiêwziêcia zawsze by³o ma³o. A te, które szczêœliwie powsta³y,
rodzi³y siê z determinacji poszczególnych dziennikarzy, z ich pasji, energii, z mi³oœci do radia, z rozpaczli-
wej czêsto walki o mizerne fundusze albo o umieszczenie programu w ramówce, z talentu, uporu i kon-
sekwencji. Wierchuszka nie szanowa³a zbytnio przyzwyczajeñ s³uchaczy, nie liczy³a siê z ich g³osem. Nie
szanowano dorobku autorskiego, nie szanowano twórców. Byle radio gra³o, bo to ludzie lubi¹ – nios³o siê
echo po korytarzach.

Programy misyjne, te wartoœciowe, z górnej pó³ki, uwa¿ano za k³opot, za kaprys. By³y pieni¹dze na gi-
gantyczne odprawy, na nowe siedziby, na og³upiaj¹c¹ sieczkê, ale dziwnym trafem brakowa³o ich w³aœnie
na programy misyjne, którym wyrabiano opiniê nudnych, takich, których nikt nie s³ucha i które spycha-
no najchêtniej na godziny nocne. A jeœli siê wybroni³y, powsta³y i trwa³y, to jedynie dziêki w³aœciwemu
pojmowaniu, czym jest misja, przez ich autorów, twórców, monta¿ystów czy realizatorów dŸwiêku – krót-
ko mówi¹c: prawdziwych ludzi radia. Za drzwiami gabinetów wszystko to, co misyjne, traktowano z wy-
nios³¹ pob³a¿liwoœci¹, a jeœli audycja taka zostawa³a wyemitowana, to tylko po to, ¿eby mo¿na by³o wyka-
zaæ tê misjê w kolejnych sprawozdaniach. Powszechnie znane jest marnotrawstwo abonamentowych pie-
niêdzy i ludzkich talentów. Potwierdza to audyt, potwierdzaj¹ dziennikarze, tak¿e ci, którzy gdzieœ po dro-
dze siê wykruszyli. Nikt nie zabiega³, ¿eby zostali; nikt nawet nie próbowa³ tego robiæ, bo przecie¿ wystar-
czy zatrzymaæ tramwaj na rynku i wysypi¹ siê nastêpni, jak mawiali pogardliwie tak zwani klasycy z na-
dania. Dlatego bêd¹c ca³ym sercem za istnieniem publicznych mediów, nie mogê ju¿ s³uchaæ lamentów,
¿e oto grzebana jest misja. Publiczne media to ranione zewnêtrznymi sporami i pokiereszowane wewnê-
trzn¹ szarpanin¹ chore instytucje molochy, a nie bastiony chroni¹ce misjê. Misjonarze zaœ to ci, którzy
id¹ i nauczaj¹, a nie ci, którzy dla politycznych korzyœci co rusz wyrywaj¹ sobie w³adzê wedle tego samego
od lat powiedzenia „ma byæ dymisja? Bo¿e, a misja?”, poniewieran¹ na co dzieñ misjê, jak zawsze w takich
chwilach, wynosz¹c na sztandary.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister w zwi¹zku z nap³ywaj¹cymi do mojego biura senatorskiego zapytaniami

i uwagami dotycz¹cymi problemów napotykanych przy przyznawaniu zasi³ku chorobowego na podsta-
wie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie
choroby i macierzyñstwa (DzU z 2005 r., nr 31, poz. 267 ze zmianami).

Osobie, która pracowa³a przez wiele lat poza gospodarstwem rolnym, jest domownikiem rolnika, który
ma to gospodarstwo i op³aca³a sk³adki ZUS, po ustaniu zatrudnienia nie przys³uguje zasi³ek chorobowy
na podstawie wy¿ej wymienionej ustawy, art. 13 pkt 5, jeœli podlega obowi¹zkowemu ubezpieczeniu spo-
³ecznemu rolników okreœlonemu w przepisach o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników. Zgodnie z ustaw¹ z
dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (DzU z 2008 r., nr 50, poz. 291 ze zmiana-
mi) ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu, macierzyñskiemu oraz emerytalno-rentowemu podle-
ga z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar u¿ytków rolnych powy¿ej 1 ha przelicze-
niowego lub dzia³ specjalny, a tak¿e domownik rolnika, je¿eli ten rolnik lub domownik nie podlegaj¹ inne-
mu ubezpieczeniu spo³ecznemu lub nie maj¹ ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie maj¹
ustalonego prawa do œwiadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych.

Z brzmienia tych przepisów wynika, ¿e osoba, która sta³a siê niezdolna do pracy po ustaniu tytu³u do
ubezpieczenia chorobowego, na przyk³ad w postaci zatrudnienia pracowniczego, a jednoczeœnie prowa-
dzi gospodarstwo o wskazanej powierzchni u¿ytków rolnych lub dzia³ specjalny albo jest domownikiem
rolnika prowadz¹cego takie gospodarstwo, nie otrzyma zasi³ku chorobowego z tytu³u ubezpieczenia, któ-
re usta³o. Prawo do zasi³ku chorobowego istnieje jednak po ustaniu tytu³u do ubezpieczenia w przypad-
ku, kiedy dana osoba prowadzi gospodarstwo rolne, ale z tytu³u prowadzenia tej dzia³alnoœci nie jest ob-
jêta ubezpieczeniem spo³ecznym rolników z mocy prawa, czyli obowi¹zkowym, to jest gdy posiada gospo-
darstwo rolne o powierzchni mniejszej ni¿ 1 ha przeliczeniowy.

W zwi¹zku z powy¿szym nasuwa siê pytanie, czy i dlaczego osoba pracuj¹ca na przyk³ad czterdzieœci
lat poza gospodarstwem rolnym i op³acaj¹ca regularne sk³adki ZUS nie mo¿e otrzymaæ zasi³ku chorobo-
wego na podstawie wy¿ej wymienionej ustawy. Czy ministerstwo dostrzega problem dotycz¹cy rzeszy
pracowników bêd¹cych domownikami rolnika, którzy w dzisiejszych trudnych czasach utracili pracê, za-
chorowali i zostali pozbawieni zasi³ku chorobowego? Zasi³ek chorobowy, który zostaje wyp³acany
z KRUS, jest na ¿enuj¹co niskim poziomie 10 z³ za dzieñ. Dlaczego osoba, która op³aca³a sk³adki ZUS, jest
pozbawiona zasi³ku chorobowego, który uzale¿niony jest od wysokoœci pensji pracownika?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z nap³ywaj¹cymi do mojego biura senatorskiego zapytaniami i uwagami dotycz¹cymi

problemów napotykanych przy wdra¿aniu projektów unijnych w Wielkopolsce zwracam siê do Pani z
uprzejm¹ proœb¹ o zwrócenie uwagi na nastêpuj¹ce sprawy.

Projekty te finansowane s¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach priorytetów regional-
nych (VI-IX) Programu Operacyjnego „Kapita³ Ludzki”. Na chwilê obecn¹ w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy
w Poznaniu brak jest œrodków pieniê¿nych na koncie, co uniemo¿liwia finansowanie projektów i realiza-
cjê dzia³añ zgodnie z harmonogramem. Œrodki te powinny zostaæ przekazane przez ministerstwo w formie
dotacji rozwojowej w kwartalnych transzach, a do dzisiaj trzecia transza nie zosta³a przekazana.

Kolejnym problemem jest brak dostatecznej liczby personelu weryfikuj¹cego wnioski o p³atnoœæ. Nie-
stety wnioski nagminnie przetrzymywane s¹ po kilka miesiêcy, przez co projektodawcy trac¹ p³ynnoœæ fi-
nansow¹ i nie maj¹ pieniêdzy na realizacjê projektów.

Nastêpnym bardzo wa¿nym problemem jest brak dostosowania procedur przygotowania i oceny wnio-
sków do rzeczywistych mo¿liwoœci organizacji pozarz¹dowych i podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ
niekomercyjn¹, co w konsekwencji prowadzi do tego, ¿e konkursy wygrywaj¹ podmioty komercyjne, a nie
takie, które rzeczywiœcie pomagaj¹ osobom potrzebuj¹cym.

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z powy¿szym proszê o odpowiedŸ, czy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dostrzega opisa-

ne wy¿ej problemy, a jeœli tak, to w jaki sposób zamierza je rozwi¹zaæ.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Bergiera

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Uprzejmie informujê, ¿e do mojego biura senatorskiego nap³ywaj¹ kolejne zapytania od studentów

Wy¿szej Szko³y Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi studiuj¹cych w oœrodku w Miêdzyrzeczu Podlas-
kim na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Otrzymujê tak¿e informacje o tego typu oœrodkach w innych miastach województwa lubelskiego –
w Che³mie, Lublinie i £êcznej.

Uprzejmie proszê o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu zatrzymanie procederu ra¿¹cego naruszania
prawa przez tê uczelniê.

S¹dzê, i¿ tylko radykalna decyzja mo¿e naprawiæ zaistnia³¹ sytuacjê, która dotyczy kilkudziesiêciu ty-
siêcy studentów w kraju i kilku tysiêcy studentów z zagranicy.

Z wyrazami szacunku
Józef Bergier

39. posiedzenie Senatu w dniach 29, 30 i 31 lipca 2009 r.
370 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 39. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Œrodowiska Stanis³awa Gaw³owskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o zwrócenie uwagi na funkcjonowanie i sposób za³at-

wiania spraw przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jako senator z Ma³opolski sta-
ram siê ws³uchiwaæ w g³os mieszkañców i samorz¹dowców oraz pomagaæ w realizacji ich postulatów i
oczekiwañ. Jednym z takich w³aœnie wa¿nych postulatów jest udostêpnienie dla potrzeb rekreacji i wêd-
kowania zbiornika w Dobczycach (powiat myœlenicki) oraz otwarcie korony zbiornika dla zwiedzaj¹cych.

Te dwie kwestie integralnie ³¹cz¹ siê ze sob¹. Mam œwiadomoœæ, ¿e zbiornik w Dobczycach stanowi g³ó-
wne Ÿród³o wody pitnej dla Krakowa. Jest objêty stref¹ ochronn¹, która wymaga³aby zmiany (ogranicze-
nia). To oczywiœcie jest d³ugotrwa³y proces wymagaj¹cy uzgodnieñ, wspó³pracy i ¿yczliwoœci wielu œrodo-
wisk.

Wa¿n¹ rolê w tej sprawie bêdzie odgrywa³ RZGW. Jestem pe³en niepokoju, czy podo³a wyzwaniu, szcze-
gólnie w kontekœcie sposobu postêpowania przy prostej, wydawa³oby siê, sprawie, jak¹ jest udostêpnienie
korony zapory w Dobczycach do zwiedzania przez turystów i mieszkañców. Od momentu powstania zbior-
nika a¿ do roku 2001, a wiêc przez wiele lat, korona zapory by³a otwarta dla zwiedzaj¹cych, podobnie jak
jest w wielu miejscach w Polsce. W maju 2009 r. z mojej inicjatywy zorganizowane zosta³o spotkanie z
udzia³em przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji, RZGW (dyr. J. Grela), MPWiK i w³adz Dobczyc. Uz-
godniono, ¿e na Dzieñ Dziecka bêdzie mo¿na zwiedzaæ koronê zapory, a od 1 lipca 2009 r., po wykonaniu
ustalonych wówczas czynnoœci, zwiedzanie bêdzie siê odbywa³o od œwitu do zmroku. Niestety, uda³o siê
zrealizowaæ tylko pierwszy termin. Dlaczego? Wszystkie koszty zwi¹zane z zabezpieczeniem i dozorem, jak
uzgodniono, bierze na siebie samorz¹d Dobczyc i MPWiK. Policja zatwierdzi³a tak zwany plan zabezpiecze-
nia i nie wnosi³a ¿adnych uwag. W czym wiêc problem? Nie znajdujê racjonalnego uzasadnienia dla posta-
wy RZGW. Nie ponosi ¿adnych kosztów, mo¿e zyskaæ ¿yczliwoœæ mieszkañców, w³adz samorz¹dowych oraz
turystów. Otwarcie korony zbiornika dla zwiedzaj¹cych poprawi niezwykle atrakcyjnoœæ Dobczyc i ca³ego
regionu Ma³opolski.

Panie Ministrze! Bardzo proszê o interwencjê i przyœpieszenie decyzji RZGW o udostêpnieniu do zwie-
dzania korony zbiornika. Nie chcia³bym wystêpowaæ z kolejnym pismem, gdy¿ musia³oby ono dotyczyæ
wniosków personalnych. Wierzê, ¿e nie bêdzie takiej potrzeby. Je¿eli jednak sprawa bêdzie siê przeci¹ga-
³a (jest ju¿ po³owa wakacji), bêdê zmuszony wyst¹piæ do Pana Ministra z proœb¹ o wyci¹gniêcie konsek-
wencji s³u¿bowych w stosunku do osób odpowiedzialnych za zaistnia³¹ sytuacjê.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

oraz senatora Bronis³awa Korfantego

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego, do minister edu-
kacji narodowej Katarzyny Hall oraz do dyrektor naczelnej Centralnego Oœrodka Doskonalenia Nauczy-
cieli Marleny Fa³kowskiej

Doskonale zdajemy sobie sprawê, jak dla Polaków mieszkaj¹cych poza granicami naszego kraju,
szczególnie na Wschodzie, wa¿ny jest kontakt z nasz¹ mow¹, z jêzykiem polskim. W wielu miejscach taki
kontakt mo¿liwy jest dziêki funkcjonuj¹cym Domom Polskim, które prê¿nie dzia³aj¹, promuj¹c polsk¹
kulturê i mi³oœæ do ojczystego kraju dziêki zaanga¿owaniu œrodowisk polonijnych.

Stowarzyszenie Polaków w Mo³dawii obchodzi³o ostatnio piêtnastolecie swojego istnienia, co by³o oka-
zj¹ do podsumowania wielu osi¹gniêæ, ale i mobilizacj¹ do dalszego twórczego dzia³ania.

Nie mo¿na w tym miejscu pomin¹æ dzia³alnoœci dwóch doskonale wyposa¿onych, miêdzy innymi za
œrodki Senatu RP, Domów Polskich w Bielcach i Styrczy, gdzie dzieci, m³odzie¿, ale i starsze pokolenie
maj¹ swobodny dostêp do nauki polskiej historii, kultury i ojczystego jêzyka. By³o to dotychczas mo¿liwe
dziêki pomocy nauczycieli kierowanych tam z Polski przez Centralny Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Warszawie.

Jak jednak informuj¹ zrozpaczeni rodzice uczniów Domu Polskiego i w ogóle Polonia Mo³dowy, istnieje
zagro¿enie w postaci redukcji liczby nauczycieli pracuj¹cych na Wschodzie! Do Domu Polskiego w Styr-
czy nie skierowano z CODN ¿adnego nauczyciela, a w Bielcach Dom Polski zostawiono tylko z jednym na-
uczycielem!

W nawi¹zaniu do omówionego zagadnienia zwracamy siê do Pana Ministra, Pani Minister i Pani Dyrek-
tor z zapytaniem, co Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej i CODN za-
mierzaj¹ uczyniæ, aby nie zaprzepaœciæ dotychczasowych osi¹gniêæ w promowaniu polskoœci w Mo³do-
wie, w odradzaniu siê polskiej to¿samoœci, tak aby m³odzi ludzie mogli uczyæ siê jêzyka swoich przodków i
poznawaæ swoj¹ historiê.

Janina Fetliñska
Bronis³aw Korfanty
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Gogacza

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Zainspirowany stanowiskiem, jakie przyjê³a Doradcza Komisja Medyczna Polskiego Towarzystwa
Stwardnienia Rozsianego, proszê o poinformowanie, dlaczego wci¹¿ nie wdro¿ono Narodowego Programu
Leczenia Chorych na SM, który, w kszta³cie zaproponowanym przez tê komisjê w 2005 r., regulowa³ pod-
stawowe kwestie dotycz¹ce opieki nad pacjentami z SM. Oznacza to bowiem, ¿e sytuacja osób chorych na
stwardnienie rozsiane w Polsce nadal odbiega od ich sytuacji w innych krajach UE pod wzglêdem dostê-
pu nie tylko do najnowszych metod leczenia, ale tak¿e rozwi¹zañ terapeutycznych powszechnie uznawa-
nych za standard.

Proszê równie¿ o poinformowanie – w zwi¹zku z tym, ¿e dostêpne dane wskazuj¹, ¿e w Polsce ¿yje 50-
–60 tysiêcy osób z SM – dlaczego do tej pory nie zosta³y podjête ¿adne kroki maj¹ce na celu stworzenie
krajowego rejestru chorych na SM, który umo¿liwi³by dok³adne zweryfikowanie skali wystêpowania cho-
roby w Polsce i pozwoli³ na precyzyjne okreœlenie potrzeb pacjentów. Dlaczego pomimo nastêpuj¹cego w
ci¹gu ostatnich lat wzrostu liczby osób korzystaj¹cych z refundowanej terapii immunomoduluj¹cej licz-
ba pacjentów otrzymuj¹cych to leczenie w Polsce w dalszym ci¹gu dramatycznie odbiega od standardów
europejskich? Obecnie jest to zaledwie oko³o 2 tysiêcy osób, czyli 3–4% wszystkich chorych. Tymczasem
szacuje siê, ¿e w naszym kraju leczonych powinno byæ oko³o 15% osób z SM, czyli 8–10 tysiêcy pacjentów.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e w innych pañstwach naszego regionu, takich jak Czechy czy Wêgry, z terapii immu-
nomoduluj¹cej korzysta obecnie 10–20% chorych.

Jakie by³y podstawy prawne i merytoryczne wprowadzenia przez NFZ ograniczenia czasu trwania tera-
pii immunomoduluj¹cej do maksymalnie trzech lat? Wed³ug doradczej komisji medycznej przy dobrej
skutecznoœci i tolerancji leczenie modyfikuj¹ce naturalny przebieg choroby powinno trwaæ tak d³ugo, jak
d³ugo przynosi efekty terapeutyczne u danego pacjenta. Dlaczego ze wzglêdu na obowi¹zuj¹cy system
kwalifikacji do przed³u¿ania terapii immunomoduluj¹cej zdarza siê, ¿e przed rozpoczêciem trzeciego ro-
ku leczenia nastêpuje kilkumiesiêczna przerwa spowodowana procedurami urzêdowymi? Istniej¹ moc-
ne przes³anki, by s¹dziæ, ¿e ka¿da taka przerwa w terapii mo¿e mieæ dla pacjenta negatywne konsekwen-
cje zdrowotne.

Dalej doradcza komisja medyczna stwierdza, ¿e stosowane obecnie kryteria kwalifikuj¹ce do leczenia
immunomoduluj¹cego s¹ zbyt surowe i wymagaj¹ weryfikacji. Zosta³y one opracowane przez p³atnika i
nie znajduj¹ uzasadnienia w danych naukowych ani zaleceniach towarzystw naukowych. W zwi¹zku z
tym odbiegaj¹ od kryteriów stosowanych w innych krajach i s¹ dyskryminuj¹ce dla pewnych grup cho-
rych (w szczególnoœci kryterium wiekowe). Proszê równie¿ o poinformowanie, czy faktycznie o kryteriach
kwalifikuj¹cych do terapii immunomoduluj¹cej decyduje przede wszystkim p³atnik. Co zrobiono, aby za-
pewniæ pacjentom mo¿liwoœci korzystania z najnowszych terapii immunomoduluj¹cych i immunosupre-
syjnych o udowodnionej skutecznoœci, mog¹cych przyczyniæ siê do poprawy stanu zdrowia chorych, któ-
rzy nie reaguj¹ na obecnie dostêpne formy leczenia?

Stanis³aw Gogacz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Gogacza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

W zwi¹zku z proœb¹ lubelskiego oddzia³u Stowarzyszenia Ludzi Cierpi¹cych na Padaczkê zwracam siê
do pana prezesa z proœb¹ o poinformowanie, czy padaczka stanowi bezwzglêdne przeciwwskazanie do le-
czenia uzdrowiskowego. Takie odpowiedzi otrzymywali bowiem wczeœniej cz³onkowie stowarzyszenia i
mia³oby to wynikaæ ze „Wskazañ i przeciwwskazañ do leczenia uzdrowiskowego” ustalonych przez insty-
tut balneoklimatologii w Polsce.

Proszê o informacjê, jak to jest obecnie rozwi¹zane.

Stanis³aw Gogacz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu swoim oraz marsza³ka województwa warmiñsko-mazurskiego Jacka Protasa chcia³bym wy-

raziæ zaniepokojenie w zwi¹zku z planami likwidacji czêœci prokuratur i s¹dów grodzkich na terenie na-
szego województwa. Mo¿e to spowodowaæ ograniczenie dostêpu obywateli do instytucji wymiaru spra-
wiedliwoœci.

Pragnê przedstawiæ zagro¿enia wynikaj¹ce z likwidacji funkcjonuj¹cych instytucji na podstawie wska-
zanych ni¿ej przyk³adów.

Prokuratura Rejonowa w Braniewie zajmuje siê sprawami zwi¹zanymi z przestêpczoœci¹ graniczn¹. W
2008 r. rozpatrzy³a blisko 10 tysiêcy spraw karno-skarbowych. Jej likwidacja zapewne utrudni sprawne
rozpatrywanie tego typu spraw.

Prokuratura Rejonowa w Lidzbarku Warmiñskim, utworzona w 2004 r. jest obecnie oceniana jako jed-
na z najsprawniejszych w okrêgu olsztyñskim. Realizacja zadañ przez tê prokuraturê przyczyni³a siê do
roz³adowania nadmiaru obowi¹zków w s¹siednich prokuraturach. Liczba rozpatrywanych spraw (31 na
osobê w miesi¹cu) wskazuje na potrzebê pozostawienia owej instytucji. Likwidacja zarówno prokuratu-
ry, jak i s¹du w Lidzbarku Warmiñskim pozbawi mieszkañców regionu dogodnego dostêpu do wymiaru
sprawiedliwoœci i us³ug prawniczych.

Podobna sytuacja zaistnieje w przypadku likwidacji s¹dów grodzkich w Nidzicy czy Piszu. Mieszkañcy
tych miast bêd¹ musieli doje¿d¿aæ do Olsztyna lub E³ku, czyli ponad 90 km. Wi¹¿e siê to oczywiœcie z ko-
sztami, które bêdzie ponosi³ Skarb Pañstwa ze wzglêdu na koniecznoœæ dokonywania zwrotu za dojazdy.

Dodatkowo nale¿y podkreœliæ, ¿e likwidacja prokuratur i s¹dów w tak ma³ych miejscowoœciach pozba-
wi wiele osób pracy, co w konsekwencji mo¿e zniechêciæ obywateli zarówno do w³adz, jak i do samego sze-
roko rozumianego wymiaru sprawiedliwoœci. Województwo warmiñsko-mazurskie jest jednym z regio-
nów z najwiêksz¹ stop¹ bezrobocia w kraju i ju¿ dzisiaj intensywnie odczuwa skutki kryzysu gospodar-
czego.

Jeszcze raz proszê wiêc o uwzglêdnienie moich uwag przy realizacji planu likwidacji prokuratur
i s¹dów grodzkich w województwie warmiñsko-mazurskim, a tak¿e o odpowiedŸ na pytanie: jak Minister-
stwo Sprawiedliwoœci widzi dalsze funkcjonowanie sieci s¹dów i prokuratur na Warmii i Mazurach?

Ze wzglêdu na wagê sprawy uprzejmie proszê o odpowiedŸ w mo¿liwie krótkim terminie.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Szanowny Panie Prezesie!
Ostatnio zbulwersowa³a mnie wiadomoœæ zamieszczona w jednej z gazet. Opublikowany artyku³ doty-

czy³ doœæ kuriozalnego sposobu rozliczania operacji, a problem opisany by³ na podstawie praktyki stoso-
wanej w szpitalu dzieciêcym „Górka” w Busku-Zdroju. Podawany przez prasê przyk³ad jest taki, ¿e konie-
czne jest przeprowadzenie dwóch osobnych operacji nóg, pomimo ¿e dane schorzenie mog³oby zostaæ
usuniête podczas jednej operacji. Szpitale postêpuj¹ tak, aby otrzymaæ ca³kowite refinansowanie zabie-
gu.

Uwa¿am, ¿e usuniêcie tego absurdu pozwoli³oby NFZ zaoszczêdziæ niepotrzebnie tracone œrodki finan-
sowe, a co najwa¿niejsze, pacjentowi unikn¹æ dodatkowego bólu, skróciæ czas jego leczenia i u³atwiæ re-
habilitacjê. Tego typu sytuacja nie powinna mieæ miejsca, poniewa¿ wyd³u¿a to i tak d³ug¹ kolejkê ocze-
kuj¹cych na operacjê b¹dŸ zabieg. NFZ, zamiast szukaæ tañszych i skuteczniejszych sposobów leczenia,
przez swoje zaniedbanie nara¿a pacjenta i szpital na wiele niedogodnoœci.

W zwi¹zku z tym mam pytania.
Czy opisana przeze mnie sytuacja jest odosobniona czy te¿ jest to sta³a praktyka szpitali wymuszona

procedurami narzuconymi przez NFZ?
Czy, a jeœli tak, to w jaki sposób, NFZ na bie¿¹co monitoruje system rozliczeniowy i wy³apuje b³êdy

w nim?

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Zarz¹du PKP Intercity SA Krzysztofa Celiñskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Jako mieszkaniec okrêgu rybnickiego z niepokojem obserwujê degradacjê po³¹czeñ kolejowych na-

szego regionu. Ostatnie marcowe ciêcia jednoznacznie pokaza³y, ¿e „wycina siê” kolejne po³¹czenia,
w ogóle nie patrz¹c na potrzeby przewozowe i frekwencjê w poci¹gach. Zlikwidowano wtedy poci¹gi je¿-
d¿¹ce w œrodku dnia, to znaczy nr 828 (W³odzis³aw Œl¹ski 10:57–Katowice 12:20) i nr 831 (Katowice
11:41–Wodzis³aw Œl¹ski 13:20), w których na trasie pomiêdzy Rybnikiem a Katowicami nie by³o gdzie
usi¹œæ! W koñcu, po protestach pasa¿erów i interwencji samorz¹du œl¹skiego przywrócono te poci¹gi
do kursowania w dni robocze.

Jednak na wrzesieñ spó³ka PKP Intercity szykuje nam kolejn¹ zmianê. Mianowicie planuje siê zlikwido-
wanie wszystkich ca³orocznych poci¹gów poœpiesznych w Rybniku! A przecie¿ to prawie 150-tysiêczne
miasto subregionu! Chodzi tu o poci¹g nr 45104 „Hutnik” relacji Racibórz–Rybnik–Warszawa Wschodnia
(w sezonie Racibórz–E³k) i poci¹g nr 46101 „Szyndzielnia” relacji Bielsko Bia³a–Rybnik–Wroc³aw. Ciêcia do-
tycz¹ ca³ych par, czyli równie¿ poci¹gów powrotnych z Wroc³awia (nr 64100) i Warszawy (nr 54105). „Hut-
nik” zostanie skrócony do relacji Katowice–Warszawa Wschodnia, a„Szyndzielnia” zostanie odwo³any na
ca³ym odcinku.

Z po³¹czeñ tych korzystaj¹ równie¿ mieszkañcy regionu wodzis³awskiego i raciborskiego. „Hutnik” to
jedyne bezpoœrednie po³¹czenie Rybnika z Warszaw¹, a oprócz „Szyndzielni” bezpoœrednie po³¹czenie
z Wroc³awiem zapewnia zaledwie jeden poci¹g osobowy. Zlikwidowanie „Szyndzielni” spó³ka PKP Interci-
ty planuje z pocz¹tkiem wrzeœnia. Bêdzie to „wspania³y” prezent dla studentów masowo doje¿d¿aj¹cych
na studia do Opola i Wroc³awia. W poniedzia³ki i pi¹tki wielu podró¿nych spêdza tê podró¿ na korytarzu,
bo wszystkie przedzia³y s¹ zajête! Kiedy skoñcz¹ siê czasy, ¿e pasa¿erów naszego regionu przestanie siê
traktowaæ jak pi¹te ko³o u wozu? Jeœli porównaæ nasze miasto np. z Gliwicami, Czêstochow¹, Kêdzierzy-
nem-KoŸlem czy Pszczyn¹, to okazuje siê, ¿e ju¿ teraz po³¹czenia Rybnika z reszt¹ regionu s¹ tragicznie
nieliczne.

Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e linia kolejowa Rybnik–Katowice jest po generalnym remoncie. Ostatni od-
cinek Leszczyny–Rybnik (tor nr 1) powinien zostaæ wymieniony przed nowym rozk³adem w grudniu bie-
¿¹cego roku. Kiedy w koñcu linia ta doczeka³a siê powrotu do swych pierwotnych konstrukcyjnych para-
metrów, jedyny je¿d¿¹cy ni¹ ca³oroczny poœpieszny poci¹g „Hutnik” jest likwidowany. Nale¿y dodaæ, ¿e
gdyby powo³aæ ekspresowy poci¹g z Rybnika do Katowic, czas jazdy oscylowa³by w granicach 40 minut, a
to mog³oby stanowiæ ju¿ powa¿n¹ konkurencjê dla komunikacji samochodowej.

W imieniu tych, którzy – mimo i¿ w kolejnych latach zmniejsza im siê liczbê po³¹czeñ – chc¹ nadal jeŸ-
dziæ kolej¹, zwracam siê o ponowne przeanalizowanie decyzji o odwo³aniu wspomnianych poœpiesznych
po³¹czeñ kolejowych. Dlaczego tak gêsto zamieszkany region rybnicki ma zostaæ pozbawiony tych po-
³¹czeñ?
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Zmiana przepisów dotycz¹cych op³acania sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne spowodowa³a zna-
cz¹cy wzrost liczby osób ubezpieczonych i w konsekwencji wzrost wysokoœci zobowi¹zañ wobec ZUS, ja-
kie maj¹ powiatowe urzêdy pracy. Plan finansowy nie zak³ada³ tak znacz¹cego wzrostu liczby osób objê-
tych ubezpieczeniem, dlatego urzêdy pracy mog¹ mieæ trudnoœci z pokryciem swoich zobowi¹zañ w kolej-
nych miesi¹cach.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z pytaniem: czy resort dysponuje rezerw¹ umo¿liwia-
j¹c¹ pokrycie tych wydatków, czy te¿ przewiduje Pani jakiœ inny sposób rozwi¹zania tego problemu?

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W zwi¹zku z nasilaj¹cymi siê zjawiskami powodziowymi nawiedzaj¹cymi Dolny Œl¹sk uprzejmie pro-

szê o udzielenie mi informacji na temat dalszych losów zbiornika Kamieniec Z¹bkowicki.
Pomimo zaanga¿owania samorz¹dów i wysokiego zaawansowania prac przygotowawczych do tej inwe-

stycji nie ma dalszych dzia³añ w zakresie tego projektu.
Du¿e straty powodowane przez sytuacje powodziowe sprawiaj¹, ¿e samorz¹d gminy i mieszkañcy za-

niepokojeni s¹ stagnacj¹ w realizacji zbiornika.

Z wyrazami szacunku
Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Pani Ministrze!
Zwracam siê z serdecznym apelem o kontynuowanie polityki rz¹du dotycz¹cej biopaliw. Szczególnie

teraz, w czasach kryzysu, rozwój tego sektora by³by szans¹ dla gospodarki, a rolnikom da³by poczucie, ¿e
rz¹d RP wspiera i próbuje zagwarantowaæ im stabiln¹ przysz³oœæ.

W Unii Europejskiej stosowanie biopaliw stanowi jeden z istotnych elementów strategii rozwoju ener-
gii odnawialnej. W Polsce, pomimo i¿ walka o realne uruchomienie rynku biopaliw trwa ju¿ od 2003 r.,
jest to nadal walka z przygniataj¹c¹ si³¹ przeciwników rynku biopaliw, czyli z reprezentantami bran¿y pa-
liw mineralnych.

W kwietniu bie¿¹cego roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na konferencji zatytu³owanej „Bio-
komponenty – produkt poszukiwany czy zbêdny” przedstawi³o podsumowanie realizacji celów okreœlo-
nych przez rz¹d RP w zakresie wdra¿ania biopaliw przez sektor paliwowy w roku 2008. Podsumowanie to
udowodni³o jednoznacznie, ¿e pieni¹dze polskich podatników, w najprostszy z mo¿liwych sposobów,
wspiera³y producentów rolnych i wytwórców biokomponentów zagranicznych z powodu bezpoœredniego
importu realizowanego przez koncerny paliwowe PKN Orlen i Grupê Lotos.

Stosowanie biopaliw stanowi jeden z istotnych elementów strategii rozwoju energii odnawialnej w UE
do roku 2020. Element o tyle istotny w Polsce, ¿e w ci¹gu szeœciu minionych lat ca³y ³añcuch producencki
w pe³ni przygotowa³ siê do wyzwañ oczekuj¹cych go zarówno dzisiaj, jak i w przysz³oœci. Mamy zatem wy-
starczaj¹cy potencja³, aby zapewniæ dostawy biokomponentów zgodnie z zobowi¹zaniami wynikaj¹cymi
z cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Wszelkie wypowiedzi oraz sygna³y kwestionuj¹ce celowoœæ realizacji polityki biopaliwowej, wyolbrzy-
mianie trudnoœci w jej realizacji i rozpowszechnianie opinii o potrzebie zmian powoduj¹ z góry za³o¿ony
efekt: niepokój ca³ego ³añcucha producenckiego o stabilnoœci systemu – podstawowego elementu, na ja-
kim opiera siê dotychczasowy rozwój tej ga³êzi. Tym bardziej ¿e specyfik¹ tej ga³êzi gospodarki jest d³ugo-
falowe dzia³anie z uwagi na rolniczy charakter produkcji surowców. Rolnik nie rozwinie ¿adnej produkcji,
maj¹c w¹tpliwoœci, czy efekty jego pracy bêd¹ komukolwiek potrzebne w nastêpnym roku.

Jestem g³êboko przekonany, ¿e istniej¹ce rozwi¹zania pozwalaj¹ bez problemu producentom paliw
mineralnych na realizacjê zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Narodowego Celu WskaŸnikowego.

Koalicja na rzecz Biopaliw nie kwestionuje potrzeby nowelizacji obowi¹zuj¹cych przepisów w zwi¹zku z
nowymi przepisami dotycz¹cymi rozwoju biopaliw w Unii Europejskiej. Potrzebujemy jedynie stabilnej i
konsekwentnej realizacji przyjêtej w 2006 r. polityki rz¹du dotycz¹cej stosowania biopaliw. Konsekwentna
realizacja polityki rozwoju biopaliw to w dzisiejszej sytuacji gospodarczej szansa na rozwój krajowego prze-
mys³u rolno-przetwórczego. Dziêki posiadanemu potencja³owi surowcowemu oraz przetwórczemu bêdzie-
my w stanie w najbli¿szych latach zapewniæ dostawy biopaliw wymaganych polityk¹ UE.

Biopaliwa w dzisiejszej gospodarce to jedna z gotowych recept na kryzys, generowanie miejsc pracy
oraz praktyczne zagospodarowanie strukturalnych nadwy¿ek produkcji rolnej na cele niespo¿ywcze.
W dzisiejszej rzeczywistoœci nie staæ nas na to, aby biopaliwa sta³y siê jeszcze jedn¹ zmarnowan¹ szans¹
polskiej gospodarki.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem: jakie dzia³ania podejmie Ministerstwo
Gospodarki, aby wspieraæ rozwój rynku biopaliw w Polce?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Z inicjatywy Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie od 2008 r. funkcjonuje pokój
przyjazny dziecku. Celem tego pokoju jest ochrona przed krzywdzeniem emocjonalnym dzieci w ró¿nych
sferach, g³ównie prawnej i rodzinnej. Na pokój ten sk³adaj¹ siê dwa pomieszczenia, jedno urz¹dzone przy-
tulnie jak pokój dzieciêcy, drugie zaœ biurowe z nowoczesn¹ aparatur¹ rejestruj¹c¹, daj¹ce mo¿liwoœæ
obserwacji przez lustro weneckie.

Pokój spe³nia dwie wa¿ne funkcje. Po pierwsze, odbywaj¹ siê w nim przes³uchania oraz przygotowanie
dzieci do przes³uchañ, dzieci, które s¹ œwiadkami-pokrzywdzonymi w procesach s¹dowych – zw³aszcza
dotycz¹cych wykorzystania seksualnego – i wymagaj¹ szczególnej ochrony i troski. Po drugie, odbywaj¹
siê w nim kontakty dzieci z rodzicami, którzy nie sprawuj¹ nad nimi bezpoœredniej opieki.

Przygotowanie dzieci do przes³uchania i same przes³uchania prowadzone w pokoju maj¹ zapewniæ
dziecku maksymalne poczucie bezpieczeñstwa i intymnoœci oraz chroniæ je przed kilkukrotnym przes³u-
chiwaniem.

W tym pokoju odbywaj¹ siê spotkania dzieci z rodzicami, zgodnie z postanowieniami s¹du albo z inicja-
tywy rodziców bêd¹cych po rozwodzie lub po rozstaniu, którym trudno jest porozumieæ siê ze sob¹ w tym
zakresie.

W Polsce s¹ dwadzieœcia dwa pomieszczenia tego typu. Takie pokoje by³y i s¹ bardzo potrzebne, ponie-
wa¿ liczba przestêpstw, w których poszkodowanymi s¹ nieletni, niestety, nie maleje.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana ministra z pytaniem: czy istnieje mo¿liwoœæ, aby pañstwo wspo-
mog³o powstawanie kolejnych tego typu przyjaznych pokoi i finansowa³o je chocia¿ w czêœci z bud¿etu?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Panie Ministrze!
Na moje rêce zosta³o przekazane stanowisko Rady Powiatu Rawickiego w sprawie planowanej przez

Ministerstwo Sprawiedliwoœci reorganizacji struktury s¹dów powszechnych i ewentualnej likwidacji
s¹dów rejonowych.

Rada Powiatu Rawickiego, maj¹c na uwadze prace nad reorganizacj¹ systemu s¹dów powszechnych
prowadzone w Ministerstwie Sprawiedliwoœci, o których w ostatnim czasie szeroko informuj¹ media kra-
jowe, oraz bior¹c pod uwagê fakt, ¿e planowane zmiany mog¹ w bezpoœredni sposób doprowadziæ do lik-
widacji S¹du Rejonowego w Rawiczu lub ograniczenia zakresu jego dzia³alnoœci, wyra¿a swoje zaniepo-
kojenie proponowanymi rozwi¹zamiami i przeciwko nim protestuje.

Rada Powiatu w Rawiczu wyra¿a zaniepokojenie sposobem przeprowadzania planowanej reorganiza-
cji s¹dów powszechnych przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci, które robi to administracyjnie i odgórnie,
bez informacji i konsultacji z w³adzami powiatu rawickiego. Uwa¿am, ¿e pomimo niezawis³oœci s¹downi-
ctwa zasada wspó³pracy z w³adzami samorz¹dowymi w sprawach dotycz¹cych mieszkañców powinna
byæ zachowana. Sposób wprowadzania zmian reorganizacyjnych, ujawniany przez prasê, bez jakichkol-
wiek informacji ze strony Ministerstwa Sprawiedliwoœci w stosunku do w³adz samorz¹dowych ewident-
nie przeczy zasadom demokratycznego pañstwa prawa. Wszelkie tego typu zmiany, maj¹ce bezpoœredni
wp³yw na ¿ycie mieszkañców, powinny byæ uprzednio konsultowane i opiniowane przez odpowiednie sa-
morz¹dy lokalne.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e rawicki s¹d codziennie obs³uguje ponad szeœædziesi¹t tysiêcy mieszkañców. Jego
ewentualna likwidacja spowoduje wielkie utrudnienia dla wiêkszoœci mieszkañców powiatu rawickiego.
Koniecznoœæ dojazdu do innego miasta oddalonego o kilkadziesi¹t kilometrów od Rawicza narazi kilka ty-
siêcy mieszkañców na dodatkowe koszty, utratê czasu oraz inne komplikacje.

Uwa¿am, ¿e planowana likwidacja S¹du Rejonowego w Rawiczu lub ograniczenie zakresu jego dzia³a-
nia spowoduje ogromn¹ szkodê dla regionu i bêdzie wyrazem ponownej centralizacji administracji publi-
cznej.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem: jakie merytoryczne przes³anki zdecydo-
wa³y o podjêciu decyzji o reorganizacji struktury s¹dów powszechnych i ewentualnej likwidacji s¹dów re-
jonowych?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Kierowany przez pana resort jest aktywny w sprawach kolejowych. Media donosz¹ o kolejnych strate-

giach i koncepcjach. Najpierw s³yszymy i czytamy, ¿e PKP Intercity bêdzie wprowadzone na gie³dê. Potem
czytamy i s³yszymy, ¿e jednak nie, Intercity na razie nie bêdzie prywatyzowane. Najpierw docieraj¹ do nas
informacje o uporz¹dkowaniu rynku w drodze wyraŸnego rozdzielenia s³u¿by publicznej wykonywanej
przez Intercity i Koleje Regionalne. PóŸniej czytamy o konflikcie pomiêdzy tymi spó³kami, o walce o czêœæ
rynku. Zespo³y rzeczoznawców i analityków spotykaj¹ siê, dyskutuj¹, przygotowuj¹ strategie i zalecenia.
A kolej umiera…

Jeszcze kilka lat temu od obrazu bran¿y malowanego czarn¹ kredk¹ odbiega³a jedna jasna gwiazda –
przewoŸnik towarowy PKP Cargo. Cargo mia³o dostarczyæ œrodków na odbudowê infrastruktury, Cargo
mo¿na by³o obci¹¿aæ op³atami dostêpowymi w miarê potrzeb, bo mo¿liwoœci wydawa³y siê nieograniczo-
ne. By³y w PKP Cargo b³êdy i uchybienia, lecz nowy, prê¿ny, profesjonalny zarz¹d mia³ je usun¹æ. Po to
przyszed³. I firma zaczê³a siê staczaæ po równi pochy³ej…

W Cargo ci¹gle trwa wewnêtrzna reorganizacja. Zmienia siê rozmieszczenie jednostek organizacyjnych
na mapie kraju, trwaj¹ redukcje zatrudnienia. Oznaczaj¹ one nie tylko tragedie rodzin, lecz tak¿e wy-
miern¹ stratê dla gospodarki narodowej, bo doœwiadczeni, wykszta³ceni specjaliœci przestaj¹ pracowaæ i
ustawiaj¹ siê w kolejce po zasi³ek. Firma przestaje zlecaæ remonty taboru na zewn¹trz, a to oznacza upa-
dek takich przedsiêbiorstw zaplecza, jak Zak³ady Naprawcze Taboru Kolejowego w £apach. PKP Cargo,
dot¹d jasny punkt na kolejowej mapie Polski, staje siê powoli znikaj¹cym czarnym punktem.

Panie Ministrze! Z wielk¹ sympati¹ witam powstawanie kolejnych wysoce merytorycznych i zaanga¿o-
wanych zespo³ów doradczych, miêdzyresortowych komisji kolejowych i grup zadaniowych. Z wielkim za-
interesowaniem zapoznajê siê z analizami, prognozami i strategiami produkowanymi przez resort. Ale
mam jeszcze jedn¹ proœbê. Proszê, ¿eby oprócz dostarczania nam strawy dla ducha, Ministerstwo Infra-
struktury pochyli³o siê nad losem przedsiêbiorstw kolejowych, szczególnie PKP Cargo. Nie chcia³bym, ¿e-
by sta³o siê tak, ¿e nie bêdzie czego analizowaæ. A tak siê stanie, jeœli nie powstrzymamy upadku polskiej
kolei.

Dot¹d mierzy³a siê ona tylko z konkurencj¹ transportu samochodowego korzystaj¹cego z bud¿etowego
finansowania dróg. Obecnie pojawiaj¹ siê obok polskich przewoŸników kolejowych konkurenci z zagrani-
cy, gotowi rozpocz¹æ konkurencyjn¹ walkê na œmieræ i ¿ycie, zniszczenie. Pewni, ¿e stoi za nimi ich kapi-
ta³ pañstwowy.

Czas otworzyæ oczy: gospodarka to nie tylko mi³oœæ i zaufanie. To tak¿e wyœcig miêdzy narodami. Czas
zrozumieæ, ¿e nasza kolej to nasza wspólna sprawa…

Panie Ministrze! Proszê o informacjê, jak resort zamierza zareagowaæ na sytuacjê w PKP Cargo.

Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra w imieniu 1 tysi¹ca pracowników cywilnych garnizonu Olsztyn.
Informacje w sprawie rzekomej likwidacji garnizonu, jakie docieraj¹ do osób tam zatrudnionych, budz¹

wielki niepokój. Wizja utraty Ÿród³a utrzymania na terenie zagro¿onym strukturalnym bezrobociem w po-
³¹czeniu z brakiem rzetelnej informacji o przysz³oœci miejsc pracy rodzi ogromny niepokój i napiêcia.

Wiêkszoœæ kadry cywilnej garnizonu to ludzie z ogromnym doœwiadczeniem zawodowym i d³ugoletnim
sta¿em pracy, w znacznym stopniu od pocz¹tku swojej kariery zawodowej zwi¹zani z wojskiem.

Zwracam siê do Pana Ministra o informacjê na temat przysz³ych losów garnizonu Olsztyn oraz osób
tam zatrudnionych.

Wierzê, ¿e Pan Minister w procesie decyzyjnym w niniejszej sprawie wzi¹³ pod uwagê miejsca pracy i los
ludzi zwi¹zanych z tym garnizonem.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister w sprawie zamiaru likwidacji funduszu celowego Poakcesyjnego Progra-

mu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Jestem œwiadomy trudnej sytuacji gospodarczej kraju oraz konsek-
wencji kryzysu, jednak z perspektywy lokalnych samorz¹dów wydaje siê to byæ pomys³em dosyæ kontro-
wersyjnym.

Pragnê zwróciæ uwagê Pani Minister na to, ¿e program ten ma szczególne znaczenie dla województwa
warmiñsko-mazurskiego, którego jestem reprezentantem. Obszary biedne, obci¹¿one strukturalnym
bezrobociem trac¹ w tym momencie kolejn¹ szansê uaktywnienia najs³abszych grup spo³ecznych. To
Ÿród³o finansowania wielu wa¿nych i potrzebnych inicjatyw prospo³ecznych i prodemokratycznych.
Dziêki œrodkom z PPWOW mo¿liwe jest realizowanie zadañ socjalnych, edukacyjnych i integracyjnych
dla dzieci, m³odzie¿y oraz osób starszych.

Likwidacja funduszu, bêdzie mia³a równie¿ bardzo powa¿ne konsekwencje finansowe dla samo-
rz¹dów, które s¹ w trakcie realizacji ju¿ zawartych umów. Podpisano zobowi¹zania bez zabezpieczenia fi-
nansowego. Postawi to samorz¹dy oraz lokalne grupy pozarz¹dowe w bardzo trudnej sytuacji. Wstrzyma-
nie finansowania PPWOW mo¿e podwa¿yæ trudno zdobyte zaufanie najbardziej aktywnej czêœci spo³ecze-
ñstwa do instytucji pañstwowych.

Wierzê, ¿e Pani Minister weŸmie pod uwagê przedstawione argumenty i do³o¿y wszelkich starañ, by
œrodki przeznaczone na finansowanie Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich pozosta³y
nienaruszone.

Z powa¿aniem
Marek Konopka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Powo³uj¹c siê na stanowisko Zwi¹zku Gmin Œl¹ska Opolskiego, chcia³bym zwróciæ uwagê na koniecz-

noœæ pilnej nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela.
Terminy ustalone w art. 30 ust. 3 i 4 ustawy s¹ nierealne. Niemo¿liwe jest prawid³owe ustalenie ró¿nic

miêdzy wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku a iloczynem œre-
dniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz œrednich wynagro-
dzeñ nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy, ustalonych dla danego roku przed wyp³aceniem
ostatnich sk³adników wynagrodzenia, to jest do 31 grudnia. To z kolei uniemo¿liwia sporz¹dzenie sprawoz-
dania, o którym jest mowa w art. 30 a ust. 4, w terminie do 10 stycznia nastêpnego roku.

Kolejne sprawa dotyczy wynagrodzenia z funduszu p³ac za czas choroby nauczyciela. Jest to 80% nor-
malnego wynagrodzenia. Szko³a w tym czasie musi zapewniæ zastêpstwo, byæ mo¿e tak¿e nauczyciela o
innym stopniu awansu. Jak to wp³ywa na tê œredni¹ wynagrodzeñ? Byæ mo¿e ministerstwo powinno po-
daæ algorytm wyliczenia tak wa¿nej œredniej.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Waldemara Kraskê

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz do ministra œro-
dowiska Macieja Nowickiego

Zwrócili siê do mnie mieszkañcy wsi Bia³obrzegi nad Bugiem, gmina Sterdyñ, z proœb¹ o interwencjê w
sprawie przywrócenia pierwotnego stanu jeziora bia³obrzeskiego. W latach osiemdziesi¹tych podczas
budowy wa³u przeciwpowodziowego rzeki Bug zlikwidowano po³¹czenie jeziora z rzek¹ Bug oraz z rzek¹
Cetyni¹. Te inwestycje spowodowa³y czêœciow¹ degradacjê zbiornika wodnego. Czêœæ jeziora wysch³a,
a czêœæ poros³a roœlinnoœci¹ bagienn¹. Samorz¹d lokalny nie jest w stanie przywróciæ jeziora do stanu
pierwotnego. Mieszkañcy prosz¹ o pomoc w tej sprawie, gdy¿ jezioro oprócz walorów turystycznych wa¿-
nych ze wzglêdu na dalszy rozwój wsi Bia³obrzegi mog³oby tak¿e pe³niæ rolê du¿ego zbiornika wodnego.
Nadmieniam, i¿ jezioro wchodzi w sk³ad Nadbu¿añskiego Parku Krajobrazowego.

Proszê o interwencjê w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Waldemar Kraska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak.

W trakcie dy¿urów senatorskich wielokrotnie spotyka³em siê z osobami powracaj¹cymi z zagranicy,
które mia³y problem z zatrudnieniem w Polsce, poniewa¿ urzêdy nie honorowa³y dostarczanych doku-
mentów. Chodzi tu konkretnie o œwiadectwa pracy. W wielu krajach Unii Europejskiej nie s¹ one w ogóle
wystawiane, w wielu innych s¹ ró¿ne od polskich, tymczasem wiele urzêdów og³aszaj¹cych konkursy wy-
maga od kandydatów okreœlonego sta¿u pracy potwierdzonego w³aœnie œwiadectwem pracy. W takich
przypadkach osoba aplikuj¹ca nie spe³nia wymogów formalnych i nie ma szans na zatrudnienie. Podob-
nie wygl¹da sytuacja osób prowadz¹cych ma³¹, jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Poniewa¿ we-
d³ug przepisów œwiadectwo pracy mo¿e wystawiæ wy³¹cznie pracodawca pracownikowi, s¹ one pozbawio-
ne tej mo¿liwoœci i podobnie jak osoby powracaj¹ce z zagranicy nie maj¹ szans na zatrudnienie. A prze-
cie¿ p³ac¹ podatki i ponosz¹ wszelkie inne koszty prowadzenia dzia³alnoœci.

W zwi¹zku z tym, ¿e przedstawionych sytuacji jest coraz wiêcej, chcia³bym prosiæ o informacjê, czy Mi-
nisterstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej zamierza wprowadziæ zmiany w tym zakresie.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Ko³odziej-
skiego

W trakcie dy¿urów senatorskich wielokrotnie spotykam siê z osobami g³uchymi i niedos³ysz¹cymi.
Podczas tych spotkañ by³em informowany o problemach dotycz¹cych tej grupy osób. Wiele z nich skar¿y-
³o siê, ¿e nie maj¹ mo¿liwoœci ogl¹dania programów telewizyjnych, poniewa¿ nie s¹ one t³umaczone na jê-
zyk migowy. Szczególnie dotkliwy jest dla nich brak mo¿liwoœci ogl¹dania programów informacyjnych,
zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych. W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana z proœb¹ o rozwa¿enie
mo¿liwoœci t³umaczenia czêœci programów informacyjnych na jêzyk migowy.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Romana Ludwiczuka

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Dyrektorzy domów dziecka zwrócili uwagê na bardzo wa¿ny problem. Borykaj¹ siê z nim ju¿ od kilku

lat i wed³ug nich jest tu tendencja rosn¹ca. Chodzi o bardzo d³ugi czas oczekiwania ich wychowanków na
miejsca w m³odzie¿owych oœrodkach wychowawczych oraz m³odzie¿owych oœrodkach socjoterapeutycz-
nych.

Kierowanie wychowanków do takich oœrodków odbywa siê na podstawie rozporz¹dzenia ministra edu-
kacji narodowej i sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegó³owych zasad kierowania, przyjmowa-
nia, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w m³odzie¿owym oœrodku wychowawczym oraz m³o-
dzie¿owym oœrodku socjoterapii. Stworzenie ogólnopolskiego systemu kierowania nieletnich do placó-
wek resocjalizacyjnych resortu edukacji jest zapewne bardzo dobrym rozwi¹zaniem i zapewnia komplek-
sow¹ wspó³pracê pomiêdzy wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za kierowanie nieletnich do placó-
wek resocjalizacyjnych resortu edukacji. Jednak w przypadku zbyt ma³ej liczby takich placówek nie jest
to rozwi¹zanie wystarczaj¹ce.

Wed³ug raportu Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na umieszczenie
w MOW i MOS czeka obecnie oko³o dwóch tysiêcy dzieci. Czas oczekiwania na przyznanie miejsca w oœ-
rodku jest bardzo d³ugi, w skrajnych przypadkach wynosi nawet dwa lata. Obecnoœæ w domach dziecka
m³odzie¿y, która wymaga natychmiastowej opieki specjalistycznej w oœrodkach, powoduje nie tylko
ogromne utrudnienia w pracy wychowawców, ale czasami nawet doprowadza do tragedii, co mia³o nieda-
wno miejsce chocia¿by w Domu Dziecka we Wschowie.

Zdajê sobie sprawê, ¿e przepe³nione oœrodki i wzrastaj¹ca liczba osób do nich kierowanych stanowi¹
bardzo z³o¿ony problem. Zwiêkszenie liczby miejsc oraz umieszczanie coraz wiêkszej liczby dzieci i m³o-
dzie¿y w placówkach nie rozwi¹¿¹ kompleksowo problemu pomocy i opieki nad nieletnimi zagro¿onymi
demoralizacj¹ czy te¿ pope³niaj¹cymi czyny zabronione. Jednak¿e niedopuszczalne jest, aby czekali oni
tak d³ugo na umieszczenie w tego rodzaju placówkach, bo stanowi to nie tylko zagro¿enie dla innych, ale
przede wszystkim powoduje znacz¹ce pogorszenie sytuacji wychowawczej samego kierowanego do oœ-
rodka.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Jakie dzia³ania powinni podejmowaæ dyrektorzy domów dziecka, którzy w swoich placówkach maj¹

nawet po kilkoro dzieci oczekuj¹cych na skierowanie do MOS i MOW, i to przez okres d³u¿szy ni¿ rok,
szczególnie w przypadkach, gdy dzieci te sprawiaj¹ wyj¹tkowe trudnoœci wychowawcze i powoduj¹ demo-
ralizacjê pozosta³ych wychowanków?

2. Czy ministerstwo prowadzi dzia³ania zmierzaj¹ce do ustalenia przyczyn tak wyraŸnego wzrostu liczby
nieletnich umieszczanych w placówkach opieki ca³odobowej typu wychowawczo-resocjalizacyjnego?

3. Czy przygotowane s¹ propozycje dzia³añ i rozwi¹zañ ograniczaj¹cych to zjawisko?

Z wyrazami szacunku
Roman Ludwiczuk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Romana Ludwiczuka

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Nadrzêdnym celem polityki spo³ecznej wobec osób niepe³nosprawnych powinno byæ zapewnienie im

równoprawnego dostêpu do poszczególnych obszarów spo³ecznego funkcjonowania, szczególnie w sferze
zatrudnienia. Dla wielu osób niepe³nosprawnych bardzo dobr¹ form¹ pozyskania pracy jest zatrudnienie
na stanowisku przystosowanym do psychofizycznych mo¿liwoœci oraz potrzeb konkretnego pracownika
niepe³nosprawnego. Wymaga to wyposa¿enia stanowiska pracy w dodatkowe narzêdzia i urz¹dzenia po-
mocnicze w³aœciwe dla danego rodzaju niesprawnoœci, kompensuj¹ce lub niweluj¹ce deficyty biologicz-
ne. Wyposa¿enie stanowiska pracy jest czêœciowo lub w ca³oœci refundowane przez starostwa powiatowe,
zgodnie z rozporz¹dzeniem MPiPS z dnia 17 paŸdziernika 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposa¿enia
stanowiska pracy osoby niepe³nosprawnej (DzU 2007 Nr 194 poz. 1404). Niestety, zarówno osoby nie-
pe³nosprawne, jak i sami pracownicy urzêdów pracy wskazuj¹ na pewn¹ niedogodnoœæ legislacyjn¹, któ-
ra znacznie ogranicza takie zatrudnienia. W myœl bowiem przytoczonego rozporz¹dzenia osob¹, która
sk³ada wniosek w sprawie zwrotu kosztów wyposa¿enia stanowiska pracy osoby niepe³nosprawnej, mo¿e
byæ tylko pracodawca, czyli osoba, która ju¿ zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Praktyka poka-
zuje, ¿e jest wiele firm jednoosobowych, których w³aœciciele po roku czy dwóch latach od za³o¿enia firmy
chcieliby zatrudniæ pracownika i to w³aœnie niepe³nosprawnego, ale w urzêdach spotykaj¹ siê z odmow¹.
Mo¿na domniemywaæ, ¿e ustawodawca uwa¿a³, ¿e tylko pracodawca, który ju¿ ma pracowników, mo¿e
byæ w³aœciwy do zatrudniania osób niepe³nosprawnych. A przecie¿ bardzo czêsto to w³aœnie ma³e firmy
naj³atwiej przystosowaæ do potrzeb osób niepe³nosprawnych, w tych firmach naj³atwiej zlikwidowaæ ba-
riery i co najwa¿niejsze ³atwo tam równie¿ o dobr¹ atmosferê sprzyjaj¹c¹ pracy niepe³nosprawnym.

Maj¹c na uwadze fakt, ¿e ka¿de dzia³anie, które wspomo¿e osoby niepe³nosprawne w ich aktywizacji
zawodowej, jest w obecnej sytuacji na rynku pracy niezwykle istotne, proszê Pani¹ Minister o odpowiedŸ
na pytanie, czy nie by³oby w³aœciwe rozpatrzenie mo¿liwoœci zmiany zapisu w rozporz¹dzeniu tak, aby je-
dnoosobowe firmy równie¿ mog³y siê staraæ o zwrot kosztów wyposa¿enia stanowiska pracy dla osoby
niepe³nosprawnej.

Z powa¿aniem
Roman Ludwiczuk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Romana Ludwiczuka

Oœwiadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Adama Szejnfelda

Szanowny Panie Ministrze!
Praktyki absolwenckie stanowi¹ wa¿ny element systemu edukacji szkó³ ponadgimnazjalnych oraz wy-

¿szych uczelni. Zyskuj¹ one na znaczeniu szczególnie w sytuacji ogólnego spowolnienia gospodarczego, a
co za tym idzie, wzrostu bezrobocia, gdy¿ staj¹ siê form¹ aktywizacji m³odych ludzi.

M³ody cz³owiek, który w dniu rozpoczêcia praktyki nie ukoñczy³ trzydziestego roku ¿ycia, w celu lepszego
zaznajomienia siê z zawodem, jaki mia³by wykonywaæ w przysz³oœci, ma szanse na odbywanie praktyki w
zak³adzie pracy. W zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ na rynku pracy m³odzi ludzie szukaj¹ ró¿nych form zdobycia
doœwiadczenia zawodowego. Proponowane zmiany ustawy dotycz¹ w du¿ej mierze absolwentów szkó³ po-
nadgimnazjalnych oraz studentów, którzy wykazuj¹ chêæ zdobycia doœwiadczenia zawodowego.

Praktyki absolwenckie odbywaj¹ siê najczêœciej w miesi¹cach wakacyjnych i trwaj¹ oko³o czterech do
szeœciu tygodni, maksymalny okres to trzy miesi¹ce. Uczniowie i studenci uczestnicz¹ w nich dobrowolnie.
Uwa¿am, ¿e dla pracodawcy ta forma aktywizacji m³odych ludzi stanowi bezp³atn¹ mo¿liwoœæ pozyskania
pracownika okresowego. Praktyki tego typu nie s¹ jednak obligatoryjnie bezp³atne, bowiem pojawi³a siê al-
ternatywa, aby odbywaj¹cych praktykê wynagradzaæ maksymalnie równowartoœci¹ dwukrotnej minimal-
nej p³acy krajowej. Wart zauwa¿enia jest równie¿ fakt, i¿ pracodawca, przyjmuj¹c w okresie letnim prakty-
kanta, niejednokrotnie zyskuje dodatkowego pracownika, gdy wiêkszoœæ sta³ej kadry decyduje siê na od-
poczynek na urlopie. Pojawia siê zatem du¿e prawdopodobieñstwo, i¿ pracodawca wynagrodzi praktykan-
ta, chc¹c doceniæ jego wk³ad pracy. Bez w¹tpienia dla m³odej osoby zarobiona kwota stanowi doskona³¹
formê gratyfikacji oraz pozwala na zaspokojenie podstawowych wydatków. M³ody cz³owiek na wstêpie swo-
jej kariery zawodowej uczy siê gospodarowaæ w³asnymi œrodkami finansowymi.

Takie praktyki to czas, gdy zarówno praktykant, jak i pracodawca daj¹ sobie mo¿liwoœæ na wzajemne
poznanie siê. Istnieje du¿a szansa, ¿e po zakoñczeniu praktyk pracodawca zdecyduje siê na zatrudnienie
by³ego praktykanta.

Warto odnotowaæ, i¿ praktyka absolwencka jest dodatkowym rozwi¹zaniem pozwalaj¹cym na aktywi-
zacjê m³odych ludzi bez koniecznoœci zaanga¿owania instytucji pañstwowych. W tym przypadku zawiera
siê umowê cywilnoprawn¹ miêdzy pracodawc¹ i praktykantem. Zwalnia to z obowi¹zku ingerowania w
relacjê miêdzy stronami poœrednika, czyli urzêdu pracy, któremu s¹ przypisane okreœlone zadania w
przypadku sta¿u regulowanego ustaw¹ o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmniejsza to
udzia³ administracji publicznej, a co za tym idzie, nie obci¹¿a bud¿etu pañstwa. Zbêdne staje siê w tej sy-
tuacji wyp³acanie jakiegokolwiek œwiadczenia, co pozwala na pozostawienie wiêkszej sumy œrodków w
publicznej kasie.

S¹dzê, ¿e pozytywnym rozwi¹zaniem jest równie¿ to, i¿ umowa miêdzy pracodawc¹ i praktykantem nie
ma charakteru umowy o pracê. Skutkuje to brakiem zawarcia w niej, poza koniecznymi zapisami, przepi-
sów prawa pracy. Praktyki absolwenckie nie zostan¹ objête obowi¹zkiem ubezpieczenia spo³ecznego i
zdrowotnego, co mo¿e stanowiæ zachêtê dla pracodawców, którzy nie bêd¹ nara¿eni na dodatkowe wydat-
ki.

Objêto zakazem przyjmowanie na praktyki do pracy w warunkach szczególnie niebezpiecznych we-
d³ug przepisów kodeksu pracy. Ustawa w bezpieczny sposób reguluje prawa i obowi¹zki obu stron
umowy o praktyki absolwenckie, a zarazem chroni absolwentów przed ewentualnymi nadu¿yciami. Je-
stem zdania, i¿ zobligowanie pracodawcy, na wniosek praktykanta, do wystawienia pisemnego za-
œwiadczenia o wykonywanych obowi¹zkach i zdobytych umiejêtnoœciach stanowi tu bardzo istotny ele-
ment. Te obowi¹zki pracodawcy w zdecydowany sposób eliminuj¹ nieuczciwy proceder wykorzystywa-
nia praktykantów do prac gospodarczych.

Podsumowuj¹c, proponowane zmiany ustawy zawieraj¹ wiele pozytywnych kwestii. Forsowane aktu-
alnie regulacje stanowi¹ wa¿ny element w tak trudnym czasie, jakim jest okres zwolnienia gospodarcze-
go. Na skutki tego negatywnego zjawiska nara¿one s¹ wszystkie osoby na rynku pracy, ze szczególnym
uwzglêdnieniem ludzi m³odych. Jako ¿e wkraczaj¹ oni dopiero na rynek pracy, nale¿y o nich zadbaæ i
u³atwiæ start, rozpoczêcie ¿ycia zawodowego.

Z wyrazami szacunku
Roman Ludwiczuk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Po³o¿ona na terenie Tatrzañskiego Parku Narodowego droga do schroniska nad Morskim Okiem jest

objêta zakazem ruchu z wy³¹czeniem wozów konnych transportuj¹cych turystów. W zwi¹zku z tym na
kilkukilometrowym odcinku szerokiej drogi o asfaltowej nawierzchni nie mo¿na poruszaæ siê na rowerze,
i jedyn¹ alternatyw¹ dla pieszej wêdrówki jest skorzystanie z us³ug wozaków.

Wydaje siê, ¿e takiego rozwi¹zania nie mo¿na dostatecznie wyt³umaczyæ ani wzglêdami ochrony przy-
rody, ani obiektywnymi trudnoœciami terenowymi.

Priorytetowa potrzeba zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu oraz wzglêdy ochrony œrodowiska s¹ zrozu-
mia³e, jednak trudno znaleŸæ przyczyny, dla których droga ta mia³aby pozostawaæ w ca³oœci wy³¹czona
dla rowerzystów.

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e rower zak³óca równowagê ekologiczn¹ w mniejszym stopniu ni¿ konie czy na-
wet piesi, którzy podczas wêdrówki maj¹ znacznie wiêcej czasu na œmiecenie i ingerowanie w tereny objê-
te ochron¹.

Zaistnia³e w przesz³oœci wypadki z udzia³em nieodpowiedzialnych rowerzystów powinny skutkowaæ
zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury i konsekwentnym egzekwowaniem przepisów w postaci na
przyk³ad ograniczenia dozwolonej prêdkoœci.

Utrzymywanie zakazu ruchu dla rowerzystów pozbawia szerokie rzesze turystów mo¿liwoœci skorzy-
stania z tej formy wypoczynku. Wydzielenie pasa ruchu dla rowerzystów na drodze do Morskiego Oka nie-
w¹tpliwie przyczyni³oby siê do poprawy bezpieczeñstwa na tym najbardziej znanym polskim szlaku.

Maj¹c to na uwadze, wnoszê o rozwa¿enie mo¿liwoœci dopuszczenia ruchu rowerowego na drodze do
Morskiego Oka.

Rafa³ Muchacki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
To ju¿ kolejny rok, w którym obfite deszcze i wezbrane rzeki zagra¿aj¹ mieszkañcom wielu regionów

naszego kraju. W ostatnich tygodniach odnotowaliœmy wiele lokalnych podtopieñ i powodzi, szczególnie
w po³udniowej czêœci kraju: w Ma³opolsce, na Podkarpaciu czy Dolnym Œl¹sku. Tragiczne skutki coraz
bardziej nieprzewidywalnej pogody pokazuj¹ nieskutecznoœæ podejmowanych dzia³añ przeciwpowodzio-
wych. Zagro¿enie ¿ycia i ogromne straty materialne w wyniku powodzi powinny skutecznie motywowaæ
do dzia³añ zapobiegawczych. Poziom nak³adów finansowych na utrzymanie i konserwacjê infrastruktury
przeciwpowodziowej jest niestety niewystarczaj¹cy. Zbyt ma³o jest inwestycji, a konserwacje wykonywa-
ne s¹ wed³ug ustalonego harmonogramu, a nie wed³ug potrzeb.

W wyniku ostatnich opadów równie¿ w województwie kujawsko-pomorskim, w rejonie Modzerowa
i Wistki Królewskiej w gminie W³oc³awek, dosz³o do licznych sytuacji powodziowych. Bezpoœrednie s¹sie-
dztwo zbiornika w³oc³awskiego, a tak¿e wzrost intensywnoœci opadów, a co za tym idzie podniesienie siê
poziomu wód gruntowych, spowodowa³y podtopienie wielu budynków mieszkalnych i gospodarczych.
Oprócz ulewnych deszczy powodem tego by³y zanieczyszczone i pozarastane rowy odwadniaj¹ce, które
nie nad¹¿a³y z odprowadzaniem wody. Inspektorat RZGW we W³oc³awku, odpowiedzialny za utrzymanie
dro¿noœci rowów odwadniaj¹cych, poinformowa³, ¿e nie posiada œrodków bud¿etowych na systematycz-
ne prace konserwacyjne.

W ubieg³ych latach oczyszczanie i konserwacja rowów odbywa³y siê kilka razy w roku i nie dochodzi³o
do tak czêstych przypadków podtopieñ. Obecnie, ze wzglêdu na drastyczne ograniczenie œrodków finan-
sowych, prace udra¿niaj¹ce wykonywane s¹ tylko raz w roku. W efekcie piwnice domów po³o¿onych ni¿ej
s¹ w Modzerowie i Wistce Królewskiej stale zalewane. Systematyczne podtapianie spowodowa³o, i¿ w wie-
lu budynkach od kilkunastu tygodni stoi woda, przez co szybko pogarsza siê ich stan techniczny. Zalane
piwnice to dodatkowe zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia mieszkañców z uwagi na mo¿liwoœæ pora¿enia
pr¹dem.

Szanowny Panie Ministrze!
Proszê o uporz¹dkowanie zaistnia³ego stanu i pilne podjêcie systematycznych dzia³añ zapobiega-

j¹cych zagro¿eniom powodziowym na terenie gminy W³oc³awek.

Z powa¿aniem,
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê
wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz do ministra Skarbu Pañ-
stwa Aleksandra Grada

Panie Premierze! Panie Ministrze!
W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o postêpowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym

znaczeniu dla polskiego przemys³u okrêtowego w ¿adnym artykule nie mówi siê o zachowaniu produkcji
statków. Komisja Europejska za¿¹da³a, aby „sprzedaæ aktywa stoczni po cenie rynkowej w drodze otwar-
tej, przejrzystej, bezwarunkowej i niedyskryminacyjnej procedury przetargowej, a nastêpnie likwidacjê
stoczni” (druki sejmowe nr 1410 i 1446). Tak siê sta³o. Pan Premier by³ ³askaw wspomnieæ przed wybora-
mi do Parlamentu Europejskiego, ¿e stocznie kupi³ inwestor z Kataru. Czy to by³a przedwyborcza mistyfi-
kacja czy prawda? Jak s¹dzê, prawdy nie da siê d³ugo ukrywaæ. Ale nie w tej sprawie interweniujemy.

Chodzi nam o Stoczniê Gdañsk¹, której w³aœcicielem jest ISD Polska, nale¿¹ca do ukraiñskiej grupy
ISD. Jest ona tak¿e w³aœcicielem Huty Czêstochowa. Komisja Europejska zatwierdzi³a pomoc przyznan¹
Stoczni Gdañskiej od czasu wejœcia Polski do Unii Europejskiej, tym samym akceptuj¹c plan restruktu-
ryzacji zak³adu. Wynika z tego, ¿e nie trzeba bêdzie zwracaæ 251 milionów euro, a zak³adowi nie grozi
upad³oœæ. Decyzja KE nie wywo³a³a entuzjazmu ani wœród stoczniowców, ani wœród czêstochowskich
hutników, którzy boj¹ siê zwolnieñ. Dowiedzieli siê bowiem, ¿e ich w³aœciciel ma powa¿ne problemy fi-
nansowe. Tylko w Stoczni Gdañskiej d³ug ISD Polska przekroczy³ 3 miliardy dolarów. Og³oszenie bankru-
ctwa ukraiñskiego koncernu jest ca³kiem realne.

W zwi¹zku z tym mamy pytanie, czy rz¹d jest zorientowany w k³opotach ISD Polska. Uwa¿amy, ¿e gdy-
by siê okaza³o, ¿e ukraiñski koncern upadnie, bêdzie to nie tylko megapora¿ka rz¹du PO-PSL, ale te¿
gwóŸdŸ do trumny przemys³u okrêtowego w Polsce. To, co mia³o byæ sukcesem obecnej ekipy rz¹dowej,
czyli przyjêcie przez Komisjê Europejsk¹ programu restrukturyzacji stoczni w Gdañsku, mog³oby siê
okazaæ przewidywanym czy te¿ zaplanowanym scenariuszem. Zaplanowanym przez kogo? Przez Rosjan.
Jak donios³y media, ofertê wykupu d³ugów i tym samym przejêcia ISD Polska z³o¿y³a grupa finansowa
Prywat, nale¿¹ca do Giennadija Bogolubowa i Igora Ko³omojskiego, powi¹zana z rosyjskimi gigantami
hutniczymi: Jewraz Romana Abramowicza i Metgallinvest Aliszera Usmanowa. Co na to polskie s³u¿by
specjalne? Czy panu premierowi wiadomo o tej sprawie?

I drugi problem, o który chcielibyœmy zapytaæ. Czy rz¹d orientuje siê, ile do tej pory upad³o zak³adów,
które pracowa³y w przemyœle oko³ostoczniowym? Ile osób z tego powodu utraci³o pracê? Jakie koszty
w zwi¹zku poniós³ bud¿et i czy jeszcze poniesie? Chodzi nam zarówno o placówki naukowo-badawcze
przemys³u okrêtowego, które trac¹ sens istnienia, jak i o przedsiêbiorstwa, które kooperowa³y ze stocz-
niami. Czy nie lepiej by³o oddaæ Komisji Europejskiej pieni¹dze z niedozwolonej pomocy publicznej, ani¿-
eli doprowadziæ do niejasnej sprzeda¿y stoczni i likwidacji przemys³u okrêtowego?

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
Zdzis³aw Pupa
Waldemar Kraska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Jako senator RP z ziemi radomskiej proszê o wyjaœnienie kwestii zwi¹zanej z brakiem w³aœciwie dzia³a-
j¹cego nag³oœnienia i informacji wizualnych na terenie dworca PKP Warszawa Zachodnia, to jest w g³ów-
nym przejœciu podziemnym pomiêdzy ulic¹ Tunelow¹ a Alejami Jerozolimskimi.

Aktualny stan infrastruktury s³u¿¹cej do przekazywania informacji podró¿nym na terenie Dworca Za-
chodniego w przejœciu podziemnym pomiêdzy ulic¹ Tunelow¹ a Alejami Jerozolimskimi jest skandalicz-
ny, gdy¿ brak jest w tym przejœciu poprawnie dzia³aj¹cej informacji wizualnej i akustycznej. O takim na-
gannym stanie rzeczy jestem informowany od kilku miesiêcy, poniewa¿ wiele osób z Radomia i okolic co-
dziennie doje¿d¿a do Warszawy do pracy lub szko³y, korzystaj¹c z transportu kolejowego. Opisywana sy-
tuacja niejednokrotnie jest przyczyn¹ spóŸnienia podró¿nych na poci¹gi, bo z racji remontów na liniach
kolejowych poci¹gi wje¿d¿aj¹ na inne tory i perony ni¿ wynika to z rozk³adów jazdy rozmieszczonych na
tablicach informacyjnych. Dezorganizuje to normalne podró¿owanie i korzystanie z us³ug transporto-
wych PKP oraz prowadzi do nerwowych sytuacji i dyskomfortu klientów.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy minister infrastruktury odpowiedzialny za transport kolejowy zajmie siê t¹ skandaliczn¹ sytua-

cj¹, która z punktu widzenia podró¿nych jest nie do przyjêcia?
2. Czy zostan¹ podjête w tej sprawie jakieœ dzia³ania?
3. Kiedy ta prosta i niskokosztowa sprawa zostanie za³atwiona przez administratora Dworca Zachod-

niego?
4. W jaki sposób administrator Dworca Zachodniego ma zamiar poprawiæ komfort podró¿nych pod

tym wzglêdem?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Wed³ug szacunków ekspertów aktualnie mniej ni¿ 1,5% energii w naszym kraju jest produkowane
z energii wiatru. Jednoczeœnie firmy zainteresowane budow¹ w Polsce si³owni wiatrowych planuj¹ po-
dwojenie inwestycji w tym zakresie w ci¹gu najbli¿szych dwóch lat. Liczba inwestycji mo¿e siê podwoiæ,
gdy¿ tylko w pierwszym kwartale 2009 r. przy³¹czono do sieci elektrownie wiatrowe o ³¹cznej mocy
459 MW i podpisano umowy o przy³¹czenie do sieci na ³¹czn¹ moc 1 tysi¹ca 213 MW. Inwestorzy dla
wsparcia budowy farm wiatrowych mog¹ uzyskiwaæ pomoc na swoje zadania projektowe ze œrodków
Funduszu Spójnoœci w ramach osi priorytetowej, a nowelizowane prawo energetyczne ma u³atwiæ inwe-
storom przy³¹czanie elektrowni do sieci.

W realizacji tego typu inwestycji istotnym elementem procesu przygotowania inwestycji i póŸniejszej
jej realizacji jest szeroko rozumiany aspekt ochrony œrodowiska. Jednym z etapów jest opracowanie
przez inwestora oceny oddzia³ywania danej inwestycji na œrodowisko. Przy wspomnianym za³o¿eniu
o ogromnej liczbie planowanych inwestycji w sektorze energetyki wiatrowej zachodzi obawa o negatywny
wp³yw tych inwestycji na œrodowisko w ju¿ wykorzystywanych i planowanych lokalizacjach.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
Ile farm wiatrowych lub indywidualnych turbin funkcjonuje aktualnie w naszym kraju?
Ile z istniej¹cych budowanych i planowanych inwestycji znajduje siê w pobli¿u obszarów Natura 2000,

parków narodowych i krajobrazowych?
Czy w posiadaniu Ministerstwa Œrodowiska s¹ dane o liczbie ptaków, które zginê³y po zderzeniu z ³opa-

tami wiatraków, i czy jest prowadzony taki monitoring?
Czy w przypadku poszczególnych lokalizacji pojawi³y siê skargi lub protesty okolicznych mieszkañców

odnoœnie do negatywnego wp³ywu wiatraków na warunki i komfort ¿ycia, na przyk³ad na uci¹¿liwoœæ ha-
³asu itd.?

Czy znane s¹ przypadki upad³oœci inwestorów w trakcie procesu inwestycyjnego i pozostawienie
u dzier¿awcy terenu niedzia³aj¹cej infrastruktury, jak fundamenty, drogi dojazdowe itp.?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze,
W nawi¹zaniu do przedstawionych przez MON planów likwidacji Ciechanowskiego Pu³ku Artylerii im.

Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o ponown¹ analizê celowoœci lik-
widacji tej jednostki wojskowej. Czy ostateczne decyzje w tej sprawie zosta³y ju¿ podjête, czy mo¿e istnieje
jeszcze szansa na zmianê stanowiska przez Ministerstwo Obrony Narodowej?

Jednoczeœnie, korzystaj¹c z okazji, pragnê zaprosiæ Pana Ministra do pobliskiej M³awy, gdzie w dniach
28 i 29 sierpnia bie¿¹cego roku odbêd¹ siê obchody siedemdziesi¹tej rocznicy wybuchu II wojny œwiato-
wej oraz rekonstrukcja bitwy pod M³aw¹.

Z wyrazami szacunku
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do opublikowanego w dniu 22 lipca bie¿¹cego roku przez Komisjê Europejsk¹ raportu

na temat sytuacji na rynku mleka i przedstawionych narzêdzi, które maj¹ tê sytuacjê ustabilizowaæ i po-
prawiæ, istotne jest, aby zintensyfikowaæ dzia³ania podejmowane przez resort rolnictwa. W mojej ocenie
istotne jest podjêcie inicjatyw, które bêd¹ uzupe³nieniem inicjatywy KE. W zwi¹zku z tym kierujê pytanie
do Pana Ministra: kiedy strona polska przedstawi swoj¹ ocenê propozycji Komisji Europejskiej?

Z wyrazami szacunku
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Szewiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka województwa œl¹skiego Bogus³awa Œmigielskiego

Mie j sk i Oœrodek Pomocy Spo ³ ec zne j w Czês tochow ie zgodn i e z umow¹ ramow¹
UDA-POKL.07.01.01-24-058/08-01, zawart¹ z samorz¹dem województwa œl¹skiego na okres od
1 kwietnia 2008 do 31 grudnia 2013 r., realizuje projekt systemowy w ramach poddzia³ania 7.1.1 „Roz-
wój i upowszechnianie aktywnej integracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej”, wspó³finansowany ze œrod-
ków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Uchwa³¹ nr 3019/218/III/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. ze zmianami Zarz¹d Województwa Œl¹skiego
dokona³ ostatecznego podzia³u œrodków pomiêdzy uprawnionych beneficjentów na realizacjê w latach
2009–2010 projektów w ramach powy¿szego poddzia³ania. Miasto Czêstochowa otrzyma³o odpowiednio:

— na rok 2009 – 2 225 429 z³ w tym 1 649 429 z³ z przeznaczeniem na aktywn¹ integracjê oraz
576 000 z³ z przeznaczeniem na upowszechnianie pracy socjalnej,

— na rok 2010 – 1 899 329 z³ w tym 1 323 329 z³ z przeznaczeniem na aktywn¹ integracjê oraz
576 000 z³ z przeznaczeniem na upowszechnianie pracy socjalnej.

Nale¿y przy tym nadmieniæ, i¿ 10,5% powy¿szych kwot stanowi wk³ad w³asny oœrodka w postaci
œwiadczeñ wyp³acanych uczestnikom projektu, zgodnie z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej (DzU z 2008 r.
nr 115 poz. 728).

Alokacja œrodków zaproponowana przez Zarz¹d Województwa Œl¹skiego dla miasta Czêstochowy, na
podstawie upowa¿nienia nr Or.IV.0113-1-121/08 z dnia 20 marca 2008 r. udzielonego przez prezydenta
miasta Czêstochowy, zosta³a zaakceptowana przez dyrektora Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Czêstochowie, jako realna do wykorzystania na rzecz potencjalnych uczestników projektu, a jednoczeœ-
nie jako zapewniaj¹ca osi¹gniêcie zak³adanych rezultatów.

Zgodnie z zawart¹ umow¹ projekt jest realizowany w okresie jej obowi¹zywania, a w myœl §3 ust. 3
umowy wydatki (w ramach przyznanej kwoty) zwi¹zane z realizacj¹ poszczególnych zadañ zatwierdzane
s¹ corocznie na podstawie wniosku sk³adanego przez oœrodek do instytucji poœrednicz¹cej. Wniosek
o dofinansowanie projektu w 2009 r. zosta³ w dniu 1 czerwca 2009 r. zaakceptowany przez Zarz¹d Woje-
wództwa Œl¹skiego i stanowi za³¹cznik do zawartej umowy.

Ze wzglêdu na ustalon¹ alokacjê œrodków na realizacjê projektu w roku 2009 zosta³a ona wprowadzo-
na do planu bud¿etu oœrodka na rok 2009, dzia³ 85295, w kwocie 1 985 200 z³.

Zatwierdzenie wniosku przez instytucjê poœrednicz¹c¹ skutkuje tym, i¿ projekt powinien byæ realizo-
wany zgodnie z za³¹czonym harmonogramem. Brak œrodków finansowych na wydzielonym rachunku
projektu uniemo¿liwia wydatkowanie przyznanych œrodków i realizowanie zaplanowanych zadañ. Urz¹d
Marsza³kowski w Katowicach przekaza³ z du¿ym opóŸnieniem pierwsz¹ transzê (60% przyznanej kwoty).
Okres oczekiwania na ni¹ to strata cennego czasu, który móg³by zostaæ wykorzystany z po¿ytkiem dla
uczestników projektu.

Istotne jest to, i¿ za³o¿eniem projektu w 2009 r. jest aktywizacja zawodowa i spo³eczna osób bezrobot-
nych korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej (202 osoby zakwalifikowano do udzia³u w projekcie). Ka¿dy
dzieñ zw³oki w rozpoczêciu szkoleñ zawodowych stanowi zagro¿enie dla pe³nej realizacji projektu, co
wi¹¿e siê ze zwrotem przyznanych œrodków do instytucji poœrednicz¹cej i odebraniem mieszkañcom mia-
sta szansy na nabycie dodatkowych kwalifikacji, a to w czasie globalnego kryzysu jest dzia³aniem nielogi-
cznym.

Ze wzglêdu na powy¿sze przes³anki konieczne jest uruchomienie w bud¿ecie oœrodka zaplanowanych
kwot, które, po otrzymaniu transzy z Urzêdu Marsza³kowskiego w Katowicach, zostan¹ zrefundowane i
wróc¹ do kasy miasta. Istotne jest, i¿ wszystkie zobowi¹zania i p³atnoœci winny byæ regulowane z wydzie-
lonego konta projektu, bo w innym przypadku wydatki mog¹ zostaæ uznane przez organ kontroluj¹cy za
niekwalifikowane i obci¹¿yæ bud¿et oœrodka, gminy.

Wobec tego uprzejmie proszê Pana Marsza³ka o przeanalizowanie sytuacji i zastosowanie rozwi¹zañ
umo¿liwiaj¹cych uruchomienie œrodków na projekty systemowe dla oœrodków pomocy spo³ecznej. Nale-
¿y przy tym uwzglêdniæ koniecznoœæ systematycznego przekazywania tych œrodków.

Andrzej Szewiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
Docieraj¹ do mojego biura liczne skargi obywateli na nierzetelne, krzywdz¹ce i niesprawiedliwe dzia³a-

nia s¹dów, prokuratury i komorników w Polsce. W zwi¹zku z tak du¿¹ liczb¹ skarg ludzi bezsilnych wobec
dzia³añ urzêdów postanowi³em zwróciæ siê do Pana Ministra, by pokazaæ skalê tej sytuacji.

Z przekazanych informacji wynika, i¿ komornicy traktuj¹ obywateli bardzo ró¿nie: bardzo rygorystycz-
nie tam, gdzie sprzedaje siê maj¹tek ca³ego ¿ycia za nieistniej¹ce zad³u¿enie lub po znacznie zani¿onej ce-
nie, albo ³agodnie tam, gdzie komornik nie potrafi wyegzekwowaæ zas¹dzonej sumy. We wszystkich przy-
padkach poszkodowani podnosz¹ kwestie lokalnych zwi¹zków komorników, które maj¹ znacz¹cy wp³yw
na ich nieuczciwe, krzywdz¹ce postêpowanie.

Panie Ministrze, za ka¿dym razem otrzymujê odpowiedzi, ¿e zdaniem urzêdników podleg³ego Panu re-
sortu przedstawione zarzuty nie maj¹ podstaw, ale nie mo¿na pozostawaæ tak bezdusznym wobec krzyw-
dy ludzkiej i byæ g³uchym na tyle argumentów.

Inni pokrzywdzeni skar¿¹ siê na bezduszne traktowanie ich przez s¹dy, czêsto zarzucaj¹c im opiesza-
³oœæ, niepotrzebne odsy³anie i odraczanie spraw, niejednokrotnie spowodowane niekompetencj¹ sêdzie-
go, a nawet stronniczoœæ, powi¹zania czy wp³ywanie na wyroki. Otó¿ sam znam kilka przypadków, kiedy
na przyk³ad s¹d odmawia obywatelce prawa do adwokata z urzêdu, gdy¿ jego zdaniem sprawa nie jest
skomplikowana i nie wymaga fachowej pomocy prawnej. S¹d nastêpnie odrzuca jej kolejne wnioski ze
wzglêdu na brak precyzyjnego sformu³owania. Sk¹d, zdaniem Pana Ministra, taki brak konsekwencji w
postêpowaniu s¹du?

Kolejny przyk³ad. Obywatel wnosi do s¹du wniosek o uw³aszczenie, taki jest tytu³ wniosku, a s¹d w od-
powiedzi wzywa wnioskodawcê do usuniêcia braków formalnych wniosku przez jego sprecyzowanie, to jest
wskazanie, czy wnosi o stwierdzenie nabycia w³asnoœci nieruchomoœci w trybie ustawy z dnia 26 paŸdzier-
nika 1971 r. o uregulowaniu w³asnoœci gospodarstw rolnych z uwagi na fakt samoistnego posiadania nie-
ruchomoœci w dniu 4 listopada 1971 r. (uw³aszczenie) czy te¿ w trybie zasiedzenia z uwagi na fakt d³ugolet-
niego samoistnego posiadania. Przecie¿ wniosek by³ wyraŸnie zatytu³owany, chodzi³o o uw³aszczenie, a
wnioskodawca nie jest prawnikiem z wykszta³cenia i mo¿e nie nada³ wnioskowi odpowiedniego schematu,
ale go zatytu³owa³ i zaznaczy³, o co mu chodzi. S¹d jednak¿e w tym przypadku dr¹¿y i ¿¹da usuniêcia bra-
ków formalnych we wniosku, a obywatel przera¿ony myœl¹, ¿e zrobi³ coœ Ÿle, boi siê. Wystarczy³oby prze-
cie¿, gdyby s¹d przeczyta³ tytu³ wniosku i ju¿ by wiedzia³, o co wnosi wnioskodawca.

Czy zdaniem Pana Ministra s¹d sam nie utrudnia sobie i nie komplikuje prostych i jasnych spraw, po-
woduj¹c tym samym niepotrzebny wzrost kosztów i formalnoœci? W innych przypadkach s¹d pope³nia
ewidentne b³êdy, nie uwzglêdnia w sprawie wszystkich okolicznoœci, czym nara¿a uczestników postêpo-
wañ na straty. Co wiêcej, nie dostrzega tak¿e tych b³êdnych wyroków. Panie Ministrze, sk¹d siê bierze ta-
kie œlepe i nieczu³e postêpowanie s¹dów?

Co do postêpowania prokuratury, to jak wynika z moich obserwacji, œledztwa czêsto s¹ umarzane dla
zasady. Wielokrotnie podczas postêpowañ nie s¹ uwzglêdniane okolicznoœci podnoszone przez ich ucze-
stników, jakby prokuratorzy pozostawali g³usi na ich wyjaœnienia. Sk¹d takie lekcewa¿¹ce traktowanie
tragedii ludzkich?

W zwi¹zku z tym, i¿ korespondencja w tym zakresie jest bardzo obszerna, zostanie ona przes³ana bez-
poœrednio do ministerstwa odrêbn¹ korespondencj¹.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o ustosunkowanie siê do podniesionych w tych skargach za-
rzutów i o ich wnikliwe zbadanie.

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 oraz do g³ównego le-
karza weterynarii Janusza Zwi¹zka

Szanowni Panowie Ministrowie!
Moje oœwiadczenie jest zwi¹zane z wprowadzeniem rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie wpro-

wadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach brojlerów gatun-
ku kura (Gallus gallus) na 2009 r.” oraz planu co do przysz³ych dzia³añ w latach 2009–2011. Poni¿ej prag-
nê zaprezentowaæ panom kilka uwag i problemów na podstawie przyk³adów.

Otó¿ z relacji producentów i hodowców drobiu wynika, i¿ brakuje precyzyjnych procedur w zakresie po-
bierania prób do badania przez lekarza weterynarii. Producenci drobiu zg³aszaj¹ chocia¿by takie uwagi, ¿e
pobrana próba nie jest plombowana czy w inny sposób zabezpieczana, ¿e w³aœciciel nie sk³ada tam swojego
podpisu, nie jest sporz¹dzany protokó³. Czy jest mo¿liwe, ¿e lekarz pobiera próby nieoznaczone? Czy istnie-
je choæby teoretyczna mo¿liwoœæ zamiany lub pomylenia próbek? Czy s¹ znane panom takie przypadki?
Czy ktoœ sprawdza, a jeœli tak, to kto, czy pobrane próbki zosta³y zaplombowane w gospodarstwie czy w le-
cznicy? Byæ mo¿e s¹ to pierwsze b³êdy i nie bêd¹ one mia³y miejsca w przysz³oœci, ale w przypadku, gdy ho-
dowca w ca³oœci ponosi konsekwencje takiej kontroli, musi mieæ pewnoœæ, ¿e jest to uczciwe, wiarygodne i
¿e próbka z ca³¹ pewnoœci¹ pochodzi z jego stada. Proszê o informacjê, w jaki sposób G³ówny Inspektorat
Weterynarii prowadzi nadzór nad systemem poboru prób do badañ. Czy GIW odnotowa³ tego typu zdarze-
nia na podstawie informacji lekarzy wojewódzkich czy te¿ powiatowych? Zdaniem hodowców i producen-
tów drobiu, powinien byæ stworzony precyzyjny system, najlepiej dwustopniowy, pobierania, przekazywa-
nia, badania i ewidencjonowania „prób podeszwowych” stosowanych w krajowym programie zwalczania
niektórych serotypów Salmonelli w stadach brojlerów gatunku kura i wkrótce indyków. Jakie rozwi¹zania
w celu usprawnienia oraz ograniczenia nieprawid³owoœci lub w celu wyeliminowania ewentualnych nie-
prawid³owoœci, tak by unikn¹æ niejasnoœci i zastrze¿eñ, z systemu poboru prób do badañ zamierzaj¹ pano-
wie i podleg³e panom urzêdy zaproponowaæ?

Panie Ministrze! Panie Doktorze! Jeœli przyjmujemy, ¿e choroba salmonelli podlega tylko rejestracji,
jak mówi rozporz¹dzenie, i miêso jest zdatne do spo¿ycia po obróbce termicznej, to dlaczego – zdaniem le-
karzy w terenie – obowi¹zuje ca³kowity zakaz leczenia nawet w celu zapobiegania stratom gospodarczym
(chocia¿by w opisanych przypadkach)? Dlaczego w przypadku stwierdzenia dodatniego wyniku w próbie
w³aœcicielskiej grozi producentowi zamkniêcie obiektu, pe³na izolacja, likwidacja paszy i sprzêtu, skoro
choroba nie jest groŸna i nie podlega zwalczaniu z urzêdu? Je¿eli za³o¿eniem „Krajowego programu zwal-
czania niektórych serotypów Salmonelli w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na 2009 r.”
jest wspólne dzia³anie s³u¿b weterynaryjnych i hodowców w celu osi¹gniêcia bezpieczeñstwa ¿ywnoœci,
to nie mo¿e byæ tak, ¿e w przypadku otrzymania dodatniego wyniku z próby œrodowiskowej jego kontra-
hent (ubojnia) nieposiadaj¹cy przetwórstwa odmawia przyjêcia takiego drobiu i hodowca jest pozosta-
wiony sam sobie. Przyk³adem s¹ hodowcy, którzy musieli utrzymywaæ kurczaki do dziewi¹tego tygodnia
¿ycia i szukaæ ubojni na w³asn¹ rêkê. Jakie rozwi¹zania zamierzaj¹ panowie zaproponowaæ, by pomóc
hodowcom i producentom drobiu w tym zakresie?

Z czego wynikaj¹ opóŸnienia w ustanawianiu krajowych przepisów dotycz¹cych krajowych progra-
mów zwalczania Salmonelli w stadach drobiu? Na przyk³ad najnowszy program dla stad brojlerów uru-
chomiony zosta³ z blisko pó³rocznym opóŸnieniem w stosunku do terminów wyznaczonych w przepisach
unijnych. Przecie¿ skracanie wyznaczonego w unijnych przepisach trzyletniego okresu na osi¹gniêcie
ostatecznego celu wspólnotowego oznacza w praktyce skrócenie realizowania tych programów, a ka¿de
skrócenie tego okresu dzia³a na niekorzyœæ sektora. Tym systemem narzuca siê bowiem producentom i
hodowcom terminy, a gdy nie s¹ one dotrzymane lub gdy producenci i hodowcy informuj¹, i¿ nie s¹ w sta-
nie tych terminów dopilnowaæ, lub prosz¹ o ich przed³u¿enie, zarzuca siê im, i¿ ich dzia³ania stanowi¹ za-
gro¿enie dla terminowego osi¹gniêcia celów wspólnotowych i dyscypliny wdra¿ania programów. A prze-
cie¿ to nie wina hodowców i producentów, ¿e od pocz¹tku program jest wdra¿any z opóŸnieniem, które
urzêdnicy staraj¹ siê nadrobiæ ich kosztem. Taka sytuacja prawna mo¿e byæ b³êdnie potraktowana przez
zainteresowane podmioty jako stan zawieszenia programu i powodowaæ okresow¹ demobilizacjê sekto-
ra. Skutecznoœæ zwalczania Salmonelli uwarunkowana jest nie tylko sta³ym monitoringiem ferm. Do
pe³nej realizacji programów niezbêdne jest zapewnienie odpowiednich, czytelnych warunków prawnych.
Co jest robione w tym zakresie przez odpowiednie s³u¿by w Polsce?

W œwietle wyników badañ podstawowych dotycz¹cych wystêpowania pa³eczek Salmonella w stadach
drobiu w Polsce wszelkie opóŸnienia czy zaniedbania w realizacji programów redukcji ska¿eñ na fermach
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mog¹ mieæ wp³yw na pogorszenie czy nawet ograniczenie warunków handlu produktami drobiarskimi,
co stanowi powa¿ne zagro¿enie gospodarcze. W jaki sposób ministerstwo zamierza przeciwdzia³aæ takiej
sytuacji?

Dopiero 24 lipca 2009 r. wojewódzcy lekarze weterynarii otrzymali niezbêdne zalecenia dotycz¹ce
wprowadzenia „Procedury postêpowania na fermie i w rzeŸni w przypadku drobiu, u którego stwierdzono
obecnoœæ pa³eczek Salmonella w ramach badañ w³aœcicielskich”. Procedura dotyczy programu dla stad
brojlerów kurzych, który wszed³ w ¿ycie w dniu 9 czerwca 2009 r. Procedura ta zosta³a opracowana w wy-
niku interwencji producentów ¿ywca, którym rzeŸnie odmawia³y zakupu takiego ¿ywca b¹dŸ proponowa-
³y ceny skupu nieadekwatne do wartoœci surowca, uzasadniaj¹c, ¿e tuszki tych kurcz¹t nie mog¹ byæ
wprowadzane do obrotu. Ile takich zdarzeñ odnotowano na terenie kraju i jakie œrodki zosta³y podjête
przez resort rolnictwa i Inspekcjê Weterynaryjn¹, by pomóc producentom i hodowcom w tej niezwykle
trudnej i nowej dla nich sytuacji? Jakie w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów powinno byæ postêpowanie
producenta, gdy zostanie wykryta w jego stadzie Salmonella? Na jak¹ pomoc i w jakim zakresie mo¿e li-
czyæ producent i hodowca ze strony Inspekcji Weterynaryjnej? Producenci i hodowcy drobiu w przypad-
ku wykrycia choroby u zwierz¹t niejednokrotnie oddaj¹ do badania œció³kê, paszê, tak by stwierdziæ,
sk¹d nast¹pi³o zaka¿enie. Z tego powodu nastêpuje konflikt interesów ich i producentów piskl¹t, gdy¿
znane s¹ przypadki zrzucania odpowiedzialnoœci z hodowcy na producenta piskl¹t lub na producenta
pasz za stwierdzenie pa³eczek Salmonelli w œrodowisku fermy brojlerów w okresie trzech tygodni przed
ubojem. W zwi¹zku z tym proszê zarówno resort rolnictwa, jak i Inspekcjê Weterynaryjn¹ o jednoznaczn¹
interpretacjê programów, rozstrzygaj¹c¹ o zakresie obowi¹zków i odpowiedzialnoœci podmiotów w po-
szczególnych rodzajach produkcji.

Panie Ministrze! Panie Doktorze! Proszê o zapoznanie siê z podniesionymi w oœwiadczeniu sprawami i
o udzielenie wyjaœnieñ.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

oraz senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do Pana Ministra z nie³atw¹ kwesti¹ dla wielu polskich producentów jaj, zwi¹zan¹

z trudnoœciami w terminowym wdro¿eniu wymagañ dyrektywy Rady 1999/74/WE w sprawie norm
ochronnych kur nieœnych. Otó¿ producenci i przetwórcy jaj w Polsce oraz w kilkunastu krajach cz³on-
kowskich postuluj¹ przesuniêcie terminu likwidacji obecnie u¿ytkowanych klatek dla kur nieœnych, tak
zwanych konwencjonalnych klatek, co najmniej o piêæ lat, to jest z 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2016
r. Analiza aktualnego stanu zaawansowania procesu wymiany klatek we Wspólnocie wykazuje opóŸnie-
nia w wiêkszoœci krajów cz³onkowskich. Z przyczyn ekonomicznych nadal ponad 70% pog³owia kur nie-
œnych utrzymywane jest w konwencjonalnych klatkach.

Jak wynika z informacji przekazywanych przez producentów jaj i organizacje ich zrzeszaj¹ce, produ-
cenci nie maj¹ mo¿liwoœci finansowych, ¿eby wdro¿yæ dyrektywê 1999/74/WE do 2012 r. Jest to spowo-
dowane przede wszystkim istniej¹cymi obci¹¿eniami finansowymi powsta³ymi w latach 1999–2003 na
przestawienie siê z hodowli œció³kowej i na zakup klatek. Nasi producenci zainwestowali w zakup klatek
kilkanaœcie lat póŸniej i kredyty zaci¹gniête na ten cel musz¹ sp³acaæ do 2018 r. Oprócz tego Polska jako
nowy kraj cz³onkowski ma jeszcze dodatkowe problemy wynikaj¹ce z krótszego okresu przygotowawcze-
go do wdro¿enia dyrektywy.

To oznacza, ¿e przeprowadzone inwestycje s¹ jeszcze w fazie realizacji i sp³aty kapita³u. Jest to okres,
kiedy nie mo¿na jeszcze mówiæ o realnych zyskach dla producentów jaj. Poza tym rachunek ekonomiczny
bezspornie wskazuje, ¿e takie postêpowanie nara¿a producentów na ogromne straty, bo wymiana mak-
symalnie dziesiêcioletnich klatek, których cykl produkcyjny jest co najmniej dwudziestoletni, jest eko-
nomicznie nieuzasadniona. Co wiêcej, niejednokrotnie zaci¹gniête zobowi¹zania s¹ to kredyty inwesty-
cyjne z dofinansowaniem ARiMR do oprocentowania. A gdy rolnik finansuj¹cy zakup klatek z kredytu in-
westycyjnego z dop³at¹ do oprocentowania wyzbêdzie siê przedmiotu inwestycji, klatki, to ³amie warunki
umowy kredytowej i bêdzie zmuszony nie tylko do wczeœniejszej sp³aty kredytu, ale równie¿ jest zobo-
wi¹zany zwróciæ otrzymane z ARiMR dofinansowanie do oprocentowania wraz z ustawowymi odsetkami
za okres otrzymywania dofinansowania w tym przypadku, to jest oko³o dziesiêciu lat. Pan Minister do-
skonale zna sytuacjê producentów jaj, która nie nale¿y do naj³atwiejszych, a przecie¿ takie zmuszanie go-
spodarstw do kolejnych inwestycji bêdzie dla wielu producentów jaj oznaczaæ bankructwo. W jaki sposób
Pan Minister zamierza zapobiec upadkowi tych gospodarstw?

Czy Pan Minister zamierza udzieliæ poparcia polskim producentom jaj i organizacjom je zrzeszaj¹cym –
a jeœli tak, to jakiego – dla starañ w sprawie przesuniêcia terminu likwidacji tradycyjnych klatek dla kur
nieœnych przynajmniej do koñca 2016 r.?

Pragniemy poinformowaæ Pana Ministra, ¿e takie samo stanowisko przedstawiaj¹ organizacje repre-
zentuj¹ce sektory producentów jaj w jedenastu krajach cz³onkowskich, nie tylko z Europy Œrodko-
wo-Wschodniej, ale równie¿ najwiêksi w UE producenci jaj z Francji, W³och i Hiszpanii. Jak wynika z in-
formacji p³yn¹cych z innych krajów cz³onkowskich, do dnia 31 grudnia 2011 r. nie tylko polscy produ-
cenci nie zdo³aj¹ przekszta³ciæ konwencjonalnych klatek na wzbogacone, ale równie¿ producenci z Fran-
cji (na dzieñ dzisiejszy oko³o 80% kur przetrzymywanych jest tam w klatkach konwencjonalnych), z Hisz-
panii (oko³o 90% kur przetrzymywanych jest w klatkach konwencjonalnych). A jak wynika z danych, w
ca³ej UE na dwa i pó³ roku przed ostatecznym terminem koniecznoœci wprowadzenia klatek wzbogaco-
nych oko³o 70% kur utrzymywanych jest w klatkach konwencjonalnych. W Danii przewiduje siê przejœ-
cie oko³o 60% produkcji na chów œció³kowy po 31 grudnia 2011 r. Zatem nasuwa siê zasadne pytanie:
skoro system klatkowy jest tak Ÿle postrzegany, to dlaczego zosta³ w Polsce w ogóle wprowadzony? Czy nie
³atwiej by³o polskim producentom, którzy jeszcze nieca³e piêæ, maksymalnie osiem lat temu prowadzili
chów œció³kowy, wspieraæ i promowaæ ten rodzaj produkcji jaj, a nie œlepo pod¹¿aæ za stale zmieniaj¹cymi
siê normami unijnymi? Przecie¿ z systemu œció³kowego o wiele ³atwiej jest przejœæ na coraz bardziej popu-
larn¹ i popieran¹ hodowlê ekologiczn¹.

Panie Ministrze, proszê o rozwa¿enie sposobu wsparcia producentów jaj w ich ogromnym problemie,
gdy¿ brak poparcia postulatu przed³u¿enia terminu wymiany klatek konwencjonalnych na wzbogacone
spowoduje upadek bardzo wielu gospodarstw zajmuj¹cych siê produkcj¹ jaj. A, jak wynika z danych sta-
tystycznych, produkcja unijna w pe³ni zaspokaja popyt konsumpcyjny, co oznacza, ¿e jak na razie nie je-
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steœmy zmuszeni do importu jaj na teren UE. Co wiêcej, Polska eksportuje 25% swojej produkcji. Czy
zdaniem Pana Ministra w czasach, kiedy produkcja rolnicza jest bardzo trudna, nieprzewidywalna i ma³o
op³acalna, mo¿emy sobie pozwoliæ na upadek tych gospodarstw? Jaka alternatywna forma produkcji zo-
stanie zaproponowana tym rolnikom? Zaprzestanie produkcji spowoduje koniecznoœæ importu jaj spoza
UE. Czy w przypadku jaj importowanych ktoœ bêdzie sprawdza³, w jakim systemie s¹ utrzymywane kury?

Na koniec pragniemy zwróciæ siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie nastepuj¹cego stanowiska –
wszyscy producenci spoza UE, którzy chc¹ eksportowaæ swoje produkty na rynek UE, powinni spe³niaæ
te same warunki i zasady produkcji co obowi¹zuj¹ producentów UE. Prosimy tak¿e o rozwa¿enie mo¿li-
woœci zaproponowania go na forum Rady Ministrów do spraw Rolnictwa,

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Micha³a Wojtczaka

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju instytucje za-

rz¹dzaj¹ce, poœrednicz¹ce oraz instytucje wdra¿aj¹ce, w celu wy³onienia projektów do dofinansowania w
trybie konkursowym w ramach programów operacyjnych, ustalaj¹ w dokumentacji konkursowej szereg
zasad, których musz¹ przestrzegaæ podmioty ubiegaj¹ce siê o dofinansowanie. Czêœæ tych zasad ma cha-
rakter sztywny i obowi¹zuje wszystkie podmioty aplikuj¹ce o dofinansowanie w ramach danego progra-
mu operacyjnego, bez wzglêdu na rodzaj instytucji organizuj¹cej konkurs, a inne zasady, na przyk³ad ta-
kie jak kryteria strategiczne, s¹ ustalane odrêbnie dla ka¿dego konkursu.

Realizacja Programu Operacyjnego „Kapita³ Ludzki” wykazuje, ¿e instytucje organizuj¹ce konkursy w
ramach tego programu ró¿nie okreœlaj¹ w dokumentacji konkursowej wymogi formalne dotycz¹ce po-
œwiadczenia za zgodnoœæ kserokopii z orygina³em. Instytucja wdra¿aj¹ca w województwie kujawsko-po-
morskim, Regionalny Oœrodek Polityki Spo³ecznej w Toruniu, wymaga, aby w projektach partnerskich
prawid³owo poœwiadczona za zgodnoœæ z orygina³em kopia sprawozdania finansowego partnera zawiera-
³a pieczêæ beneficjenta, sformu³owanie „za zgodnoœæ z orygina³em” opatrzone dat¹ oraz podpisem osoby
upowa¿nionej beneficjenta – czytelnym w przypadku braku piecz¹tki imiennej – na ka¿dej stronie doku-
mentu. Z kolei Urz¹d Marsza³kowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przypadku projektów rea-
lizowanych w partnerstwie wymaga – chyba racjonalnie – dokumentów finansowych stwierdzaj¹cych sy-
tuacjê finansow¹ partnera podpisanych tylko przez osoby upowa¿nione do podejmowania decyzji
wi¹¿¹cych w imieniu partnera oraz g³ównego ksiêgowego partnera. Urz¹d ten nie wymaga podpisu osób
upowa¿nionych beneficjenta.

Zgodnie z dokumentacj¹ konkursow¹ dotycz¹c¹ wdra¿ania projektów Regionalnego Oœrodka Polityki
Spo³ecznej brak piecz¹tki beneficjenta na sprawozdaniu finansowym partnera skutkuje niespe³nieniem
wymogów formalnych, co mo¿e prowadziæ do odrzucenia wniosku o dofinansowanie. Paradoksem jest, i¿
takiego wymogu nie ma w innych instytucjach. A wiêc taka sama oferta sk³adana w ró¿nych wojewódz-
twach poddana by³aby innym rygorom formalnym.

Czy zatem w tej sytuacji nie jest naruszona zasada pog³êbiania zaufania obywateli do organów pañ-
stwa oraz konstytucyjna zasada równoœci i pañstwa prawnego? Czy potwierdzanie przez beneficjenta
sprawozdañ finansowych partnerów nie jest aby przejawem nadgorliwoœci urzêdniczej? Czy te¿ jest to do-
puszczalny przejaw swobodnego precyzowania wymogów formalnych?

Z wyrazami szacunku
Micha³ Wojtczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Micha³a Wojtczaka

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zgodnie z kodeksem pracy zarz¹dzaj¹cy w imieniu pracodawcy zak³adem pracy i kierownicy wyodrêb-

nionych komórek organizacyjnych zak³adu pracy s¹ traktowani inaczej ni¿ pozostali pracownicy w za-
kresie obowi¹zku wykonywania pracy ponad obowi¹zuj¹ce normy czasu pracy. Zgodnie z treœci¹ art.
1514 k.p. ta grupa pracowników mo¿e w razie koniecznoœci wykonywaæ pracê poza normalnymi godzina-
mi pracy bez prawa do odrêbnego wynagrodzenia z tytu³u pracy w godzinach nadliczbowych. Przy czym
kierownikom wyodrêbnionych komórek organizacyjnych za pracê w godzinach nadliczbowych przypada-
j¹cych w niedzielê i œwiêto przys³uguje prawo do wynagrodzenia, je¿eli w zamian za pracê w takim dniu
nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy. W kodeksie pracy pracowników zarz¹dzaj¹cych w imieniu
pracodawcy zak³adem pracy zdefiniowano jako pracowników kieruj¹cych jednoosobowo zak³adem pracy
i ich zastêpców lub pracowników wchodz¹cych w sk³ad kolegialnego organu zarz¹dzaj¹cego zak³adem
pracy oraz g³ównych ksiêgowych. Niemniej jednak kodeks pracy nie precyzuje terminu „kierownik wyod-
rêbnionej komórki organizacyjnej zak³adu pracy”.

W zwi¹zku z tym oraz wobec faktu, i¿ problem ten dotyka tysiêcy osób zatrudnionych na stanowiskach
kierowniczych, proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.

1. Co powinno decydowaæ o kwalifikacji danego pracownika jako kierownika – treœæ umowy o pracê czy
zakres powierzonych obowi¹zków, czy te¿ wyodrêbnienie komórki organizacyjnej zak³adu pracy?

2. Czy zastêpcom kierowników wyodrêbnionych komórek organizacyjnych zak³adu pracy przys³uguje
wynagrodzenie za pracê w godzinach nadliczbowych?

Z wyrazami szacunku
Micha³ Wojtczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Micha³a Wojtczaka

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Wraz z pocz¹tkiem wrzeœnia rozpocznie siê nowy rok szkolny. Dla rodziców uczniów podejmuj¹cych

naukê nowy rok szkolny oznacza szereg wydatków finansowych, które niejednokrotnie w znacznym stop-
niu uszczuplaj¹ bud¿et ich gospodarstw domowych. Komplet nowych ksi¹¿ek dla gimnazjalisty to wyda-
tek rzêdu 300–400 z³, a w podstawówce – oko³o 200–250 z³. Wydatki przychodz¹ rodzicom z trudem tym
wiêkszym, ¿e na biurkach ich dzieci zalegaj¹ ju¿ tomy ksi¹¿ek z poprzednich lat – ksi¹¿ek, z których nikt
wiêcej nie skorzysta. Spowodowane to jest funkcjonowaniem na rynku ró¿nych zestawów podrêczników,
które ulegaj¹ permanentnym modyfikacjom. W tej samej szkole nauczyciele tego samego przedmiotu wy-
magaj¹ ró¿nych podrêczników, które w nastêpnym roku mog¹ byæ ju¿ nieaktualne. Dlatego dochodzi do
takich sytuacji, w których m³odsze rodzeñstwo nie mo¿e korzystaæ z podrêczników starszego rodzeñstwa,
pomimo uczêszczania do tej samej szko³y.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z pytaniem: czy ministerstwo podejmuje jakiekolwiek dzia³ania
zmierzaj¹ce do zapewnienia utrzymania tytu³ów podrêczników, tak aby dany podrêcznik móg³ byæ u¿yt-
kowany przez kilka lat? Czy wybór podrêcznika to samodzielna decyzja nauczyciela? Czy istniej¹ jakieœ
wytyczne skierowane do szkó³, aby wymaga³y one zestawów tych samych podrêczników?

Z wyrazami szacunku
Micha³ Wojtczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Micha³a Wojtczaka
oraz senatora Andrzeja Misio³ka

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
Pozosta³oœci¹ po ponaddwustuletniej dzia³alnoœci Zak³adów Chemicznych „Tarnowskie Góry”, posta-

wionych w stan likwidacji w 1995 r., by³o nagromadzenie ogromnej iloœci odpadów, g³ównie niebezpiecz-
nych, w iloœci oko³o 1,5 miliona m3 (tj. oko³o 2,5 miliona t). Odpady te, sk³adowane przez wiele lat bezpo-
œrednio na rodzimym gruncie, spowodowa³y ogromne zanieczyszczenie œrodowiska, w tym ska¿enie wód
podziemnych, czwartorzêdowych i triasowych. Z u¿ytkowania zosta³y wy³¹czone wszystkie ujêcia wody
pitnej w rejonie zak³adów, bo wody zosta³y zanieczyszczone zwi¹zkami: baru, boru, strontu, cynku, mie-
dzi i o³owiu.

Zak³ady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji aktem notarialnym z lute-
go 2008 r. zrzek³y siê prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu oraz prawa w³asnoœci budynków i urz¹dzeñ
stanowi¹cych odrêbne nieruchomoœci, które zosta³y przekazane w posiadanie Skarbu Pañstwa – staro-
œcie powiatu tarnogórskiego. Od 1 marca 2008 r. starosta przej¹³ obowi¹zek zabezpieczenia pracy oczy-
szczalni œcieków, monitoringu œrodowiska i eksploatacji centralnego sk³adowiska odpadów. Starosta po
przejêciu nieruchomoœci jest odpowiedzialny za dokoñczenie przedsiêwziêcia i czyni starania o zdobycie
œrodków finansowych na ten cel, nie jest jednak nastêpc¹ prawnym przedsiêbiorstwa, tylko nieruchomo-
œci.

Czêœæ dzia³ek, na których zdeponowane zosta³y w przesz³oœci odpady z produkcji siarczanu baru
(w pó³nocnej czêœci obszaru objêtego projektem przedsiêwziêcia pn. „Ochrona G³ównego Zbiornika Wód
Podziemnych 330 – Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwianie odpadów wraz z rekultywacj¹ tere-
nów ska¿onych Zak³adów Chemicznych «Tarnowskie Góry» w Tarnowskich Górach w Likwidacji”) zosta³y
sprzedane przez Agencjê Mienia Wojskowego osobom fizycznym, tj. panom Szwarcnablowi oraz Æwie-
l¹gowi. Na tych dzia³kach nie zosta³y dotychczas uruchomione prace zwi¹zane z usuwaniem odpadów i
przenoszeniem ich do wybudowanego centralnego sk³adowiska odpadów. Prace te nie mog¹ zostaæ pod-
jête, poniewa¿ wy¿ej wymienieni w³aœciciele uniemo¿liwiaj¹ ich realizacjê.

Z informacji uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz Wydziale Nadzoru W³a-
œcicielskiego Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach wynika, ¿e likwidator zakoñczy³ proces likwi-
dacji i wyst¹pi³ do s¹du z wnioskiem o wykreœlenie zak³adów z Krajowego Rejestru Sadowego. S¹d dokona³
wykreœlenia, lecz ze wzglêdu na liczne za¿alenia – prawdopodobnie wierzycieli, wobec których zak³ad posia-
da³ jeszcze jakieœ zobowi¹zania – uchyli³ swoje postanowienie o wykreœleniu z rejestru.

Na wniosek wojewody Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach prowadzi³a postêpowanie
w sprawie doniesienia o niedope³nienie obowi¹zków przez likwidatora (chyba chodzi³o o sprawê nabycia
przez osoby fizyczne czêœci dzia³ek objêtych dzia³aniami naprawczymi). Postanowieniem z dnia 10 lipca
2009 r. prokuratura, sekcja ds. walki z przestêpczoœci¹ gospodarcz¹, wyda³a postanowienie o umorzeniu
œledztwa w sprawie domniemanych nieprawid³owoœci. Dokument ten znajduje siê w posiadaniu Wydzia-
³u Nadzoru W³aœcicielskiego Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach.

W zwi¹zku z powy¿szym prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie o przyczyny umorzenia postêpo-
wania, mimo ¿e dalsze utrzymywanie obecnego stanu stwarza powa¿ne zagro¿enie dla g³ównego zbiorni-
ka wód podziemnych, z którego korzystaj¹ mieszkañcy Gliwic i powiatu gliwickiego.

Z wyrazami szacunku
Micha³ Wojtczak
Andrzej Misio³ek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Zaj¹ca

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Proszê o udzielenie informacji, czy planowane jest zlikwidowanie przepisów art. 59a ustawy o zak³ad-
ach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. (DzU z 1991 r. nr 91 poz. 408 z póŸniejszymi zmianami),
które gwarantowa³y pracownikom szpitali i przychodni krocz¹cy wzrost wynagrodzeñ.

Przepis ten zosta³ wprowadzony do ustawy przez Sejm VI kadencji w efekcie wielomiesiêcznych prote-
stów œrodowiska medycznego. Nale¿y przypomnieæ, ¿e zyska³ wówczas aprobatê zdecydowanej wiêkszo-
œci pos³ów, na czele z ówczesn¹ przewodnicz¹c¹ sejmowej Komisji Zdrowia Pani¹ Minister.

Obecnie zwrócili siê do mnie przedstawicieli Krajowej Sekcji S³u¿by Zdrowia NSZZ „Solidarnoœæ”, wy-
ra¿aj¹c swoj¹ dezaprobatê w stosunku do proponowanych zmian w ustawie. Przedstawiciele zwi¹zku s¹
niezadowoleni, gdy¿ decyduje siê o zmianach bez konsultacji spo³ecznych i dialogu spo³ecznego, diame-
tralnie pogarszaj¹c i destabilizuj¹c sytuacjê pracowników s³u¿by zdrowia. Likwidacja tych przepisów w
sytuacji braku innej propozycji ze strony ministerstwa mo¿e doprowadziæ do podsycania wzajemnych
konfliktów wewn¹trz œrodowiska, poniewa¿, zdaniem interweniuj¹cych, uznaniowoœæ zawsze prowadzi
do takich efektów.

Maj¹c na uwadze fakt, ¿e ze strony Pani Minister pad³y obietnice uregulowania na przysz³oœæ spraw
pracowniczych, gwarantuj¹cych pracownikom s³u¿by zdrowia stworzenie precyzyjnych regulacji praw-
nych dotycz¹cych kwestii wynagrodzeñ oraz awansu spo³eczno-zawodowego, zwracam siê do Pani Mini-
ster z pytaniem, czy rz¹d planuje likwidacjê art. 59a i czy w razie takiej sytuacji przewidziane s¹ jakieœ in-
ne rozwi¹zania.

Stanis³aw Zaj¹c
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Zaj¹ca

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Pani Minister!
Podzia³ œrodków przeznaczonych na finansowanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej okreœlonych w planie fi-

nansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na poszczególne województwa ró¿nicuje mieszkañców Polski
zale¿nie od miejsca zamieszkania. Stosowanie aktualnego algorytmu podzia³u œrodków prowadzi do nad-
miernej dysproporcji w poziomie finansowania województw. Ró¿nica w poziomie nak³adów na jednego
ubezpieczonego pomiêdzy województwami jest nastêpuj¹ca: 115% œredniej krajowej w oddziale mazowiec-
kim i 94% œredniej krajowej w oddziale lubelskim. Ró¿nica to oko³o 300 z³ na jednego ubezpieczonego.
Utrzymywanie dotychczasowego algorytmu podzia³u œrodków z jednoczesnym ustalaniem jednolitych 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¿eniem kolejek oczekuj¹cych na
œwiadczenia, niezadowoleniem pacjentów i œwiadczeniodawców, roszczeniami kierowanymi przez œwiad-
czeniodawców do s¹dów o zap³atê za tak zwane nadwykonania. Jednoczeœnie oddzia³y o wy¿szych nak³ad-
ach finansowych wykazuj¹ na koniec roku niewykorzystane œrodki finansowe.

Podstawow¹ przyczyn¹ nadmiernych dysproporcji w poziomie finansowania oddzia³ów Narodowego
Funduszu Zdrowia jest wskaŸnik zró¿nicowania kosztu jednostkowego œwiadczenia opieki zdrowotnej.
Zgodnie z § 7 rozporz¹dzenia ministra zdrowia z 18 wrzeœnia 2007 r. wskaŸnik ten oblicza siê na podsta-
wie danych GUS dotycz¹cych przeciêtnego miesiêcznego dochodu pozostaj¹cego do dyspozycji gospo-
darstwa domowego, przypadaj¹cego na jedn¹ osobê w danym województwie. Nic zatem dziwnego, ¿e naj-
ni¿sze nak³ady na finansowanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej maj¹ województwa tak zwanej œciany
wschodniej, to znaczy województwo podlaskie, lubelskie, podkarpackie i œwiêtokrzyskie.

Dlatego prosimy o poinformowanie, co minister zdrowia zamierza zrobiæ, aby prawo do œwiadczeñ
zdrowotnych dotyczy³o wszystkich w jednakowym stopniu bez tak du¿ych dysproporcji, jak to siê dzieje
teraz, kiedy obowi¹zuje aktualny algorytm.

Stanis³aw Zaj¹c
Zdzis³aw Pupa
W³adys³aw Ortyl
Stanis³aw Gogacz
Grzegorz Banaœ
Kazimierz Jaworski
Norbert Krajczy
W³adys³aw Dajczak
Stanis³aw Piotrowicz
Adam Massalski
Bohdan Paszkowski
Jerzy Chróœcikowski
Grzegorz Czelej
Lucjan Cichosz
Wies³aw Dobkowski
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 39. posiedzeniu Senatu





U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy bud¿etowej na rok 2009

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy bud¿etowej na rok 2009, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o S³u¿bie Celnej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2009 r. ustawy o S³u¿bie
Celnej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 6 w lit. e wyraz „zwanym” zastêpuje siê wyrazem „zwanej”;
2) w art. 7 w ust. 3 wyraz „przemieszczenia” zastêpuje siê wyrazem „przemieszczania”;
3) w art. 7 w ust. 3 wyrazy „elektronicznym noœniku danych” zastêpuje siê wyrazami „informatycznym

noœniku danych”;
4) w art. 8 w ust. 3 po wyrazach „tej tajemnicy” dodaje siê kropkê;
5) w art. 10 w ust. 3 w pkt 5 wyrazy „rozporz¹dzeniem nr 485/2008” zastêpuje siê wyrazami

„rozporz¹dzeniem (WE) nr 485/2008”;
6) w art. 17:

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „rozporz¹dzenia nr 485/2008” zastêpuje siê wyrazami „rozporz¹dzenia
(WE) nr 485/2008”,

b) w ust. 2 i 5 wyrazy „rozporz¹dzeniem nr 485/2008” zastêpuje siê wyrazami „rozporz¹dzeniem (WE)
nr 485/2008”;

7) w art. 26 w ust. 2 wyrazy „z podporz¹dkowaniem s³u¿bowym” zastêpuje siê wyrazami „ze zwierzchni-
ctwem s³u¿bowym”;

8) w art. 27 w ust. 3 w pkt 3, w ust. 4 w pkt 3 i w ust. 9 w pkt 3 wyrazy „przestêpstwo pope³nione umyœ-
lnie” zastêpuje siê wyrazami „przestêpstwo umyœlne”;

9) w art. 27 w ust. 3 w pkt 6 wyrazy „czteroletnie zatrudnienie” zastêpuje siê wyrazami „czteroletni okres
zatrudnienia”;

10) w art. 27 w ust. 4 w pkt 5 i w ust. 9 w pkt 6 wyrazy „czteroletnie zatrudnienie” zastêpuje siê wyrazami
„czteroletni okres s³u¿by”;

11) w art. 30 w ust. 3 w pkt 6 wyrazy „rozporz¹dzeniem nr 485/2008” zastêpuje siê wyrazami
„rozporz¹dzeniem (WE) nr 485/2008”;

12) w art. 58 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „systemów informatycznych” zastêpuje siê wyrazami „systemów te-
leinformatycznych”;

13) w art. 75 w ust. 1 i 3 po wyrazach „sporz¹dzania i przekazywania” dodaje siê wyrazy „na swój koszt”;
14) w art. 92 po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dojazd uznany bêdzie za znacznie utrudniony, je¿eli czas dojazdu publicznymi œrodkami trans-
portu zbiorowego, przewidziany w rozk³adzie jazdy od stacji (przystanku) zlokalizowanej najbli¿ej
miejsca zamieszkania do stacji (przystanku) zlokalizowanej najbli¿ej miejsca pe³nienia s³u¿by
³¹cznie z przesiadkami, przekracza w obie strony 2 godziny.”;

15) w art. 93 w ust. 1 po wyrazach „funkcjonariuszowi przys³uguje” dodaje siê wyrazy „zwrot udokumen-
towanych kosztów przeniesienia lub”;

16) w art. 96 w ust. 2 wyrazy „ni¿ dotychczasowe” zastêpuje siê wyrazami „od dotychczasowego”;
17) w art. 103:

a) w ust. 1:
– w pkt 1 wyrazy „œcigane z oskar¿enia publicznego i pope³nione umyœlnie przestêpstwo” zastêpu-

je siê wyrazami „przestêpstwo umyœlne œcigane z oskar¿enia publicznego”,
– w pkt 2 wyrazy „œcigane z oskar¿enia publicznego i pope³nione umyœlnie przestêpstwo skarbo-

we” zastêpuje siê wyrazami „umyœlne przestêpstwo skarbowe”,
b) w ust. 2:

– w pkt 1 wyrazy „œcigane z oskar¿enia publicznego i pope³nione nieumyœlnie przestêpstwo” zastê-
puje siê wyrazami „przestêpstwo nieumyœlne œcigane z oskar¿enia publicznego”,

– w pkt 2 wyrazy „œcigane z oskar¿enia publicznego i pope³nione nieumyœlnie przestêpstwo skar-
bowe” zastêpuje siê wyrazami „nieumyœlne przestêpstwo skarbowe”;

18) w art. 105 w pkt 7 wyrazy „je¿eli œcigany czyn dotyczy³ œciganego z oskar¿enia publicznego i pope³nio-
nego umyœlnie przestêpstwa lub przestêpstwa skarbowego” zastêpuje siê wyrazami „je¿eli pope³nio-
ny czyn stanowi³ przestêpstwo umyœlne œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo
skarbowe”;

19) w art. 105 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) osi¹gniêcia wieku 65 lat, je¿eli okres s³u¿by umo¿liwia mu uzyskanie prawa do emerytury,

z osi¹gniêciem tego wieku.”;



20) w art. 108 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku uchylenia lub stwierdzenia niewa¿noœci decyzji o zwolnieniu ze s³u¿by, kierownik

urzêdu niezw³ocznie wyznacza funkcjonariuszowi stanowisko s³u¿bowe zgodne z jego kwalifika-
cjami i dotychczasowym przebiegiem s³u¿by oraz okreœla termin podjêcia s³u¿by, miejsce pe³nie-
nia s³u¿by oraz stopieñ s³u¿bowy i uposa¿enie nie ni¿sze od dotychczasowego.”;

21) w art. 111 w ust. 1 po wyrazach „art. 106 pkt 2, ” dodaje siê wyrazy „lub wydalony ze S³u¿by Celnej na
podstawie prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej,”;

22) w art. 117 w pkt 3 wyrazy „pope³nione umyœlnie” zastêpuje siê wyrazem „umyœlne”;
23) w art. 119 w ust. 1 pkt 1-5 otrzymuj¹ brzmienie:

„1)prawomocnego wyroku s¹du orzekaj¹cego œrodek karny pozbawienia praw publicznych;
2) prawomocnego wyroku skazuj¹cego za przestêpstwo umyœlne lub umyœlne przestêpstwo skarbo-

we;
3) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze S³u¿by Celnej;
4) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej pozbawienia stopnia oficerskiego lub generalskie-

go;
5) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej obni¿enia stopnia s³u¿bowego.”;

24) w art. 120 w ust. 2:
a) w pkt 1 wyrazy „pope³nione umyœlnie” zastêpuje siê wyrazem „umyœlne”,
b) w pkt 2 wyrazy „o przestêpstwo skarbowe pope³nione umyœlnie œcigane z oskar¿enia publicznego”

zastêpuje siê wyrazami „o umyœlne przestêpstwo skarbowe”,
c) w pkt 4 wyrazy „za który” zastêpuje siê wyrazami „za które”;

25) w art. 125 w pkt 8 wyrazy „firm zagranicznych” zastêpuje siê wyrazami „przedsiêbiorców zagranicz-
nych lub innych osób zagranicznych”;

26) w art. 128 w ust. 3 wyraz „zobowi¹zany” zastêpuje siê wyrazem „obowi¹zany”;
27) w art. 132 w ust. 3 wyraz „zobowi¹zan¹” zastêpuje siê wyrazem „obowi¹zan¹”;
28) w art. 133 po wyrazie „ochrony” dodaje siê wyraz „prawnej”;
29) w art. 134 w ust. 1 wyrazy „kosztów poniesionych na ochronê prawn¹” zastêpuje siê wyrazami

„kosztów obrony”;
30) w art. 155:

a) w ust. 4 w pkt 1 wyrazy „przestêpstwa skarbowego pope³nionego umyœlnie” zastêpuje siê wyrazami
„umyœlnego przestêpstwa skarbowego”,

b) w ust. 7 w pkt 2 wyraz „stwierdzone” zastêpuje siê wyrazami „za co zosta³ ukarany”;
31) w art. 157 w ust. 2 w pkt 3 wyraz „lub” zastêpuje siê wyrazem „i”;
32) w art. 166 po pkt 8 dodaje siê pkt 8a w brzmieniu:

„8a) utratê s³u¿bowej broni palnej; ”;
33) w art. 197 w pkt 22, w art. 52 w ust. 2 w pkt 5 wyrazy „za przestêpstwa” zastêpuje siê wyrazami „za

przestêpstwo”;
34) po art. 199 dodaje siê art. 199a w brzmieniu:

„Art. 199a. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póŸn. zm.)
w art. 225 uchyla siê § 3.”;

35) art. 203 otrzymuje brzmienie:
„Art. 203. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665,

z póŸn. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2:

a) lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w zwi¹zku z tocz¹c¹ siê:

– spraw¹ karn¹ lub karn¹ skarbow¹ przeciwko osobie fizycznej bêd¹cej stron¹ umo-
wy zawartej z bankiem,

– spraw¹ karn¹ lub karn¹ skarbow¹ o przestêpstwo pope³nione w zakresie dzia³alno-
œci osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj¹cej osobowoœci prawnej,
która jest posiadaczem rachunku,” ,

b) dodaje siê lit. t w brzmieniu:
„t) organu S³u¿by Celnej na zasadach i w trybie okreœlonych w art. 75 ustawy z dnia...

o S³u¿bie Celnej (Dz. U. Nr..., poz. …).”;
2)wart. 110wpkt7kropkênakoñcuzastêpujesiêprzecinkiemorazdodaje siêpkt8wbrzmieniu:

„8) organu S³u¿by Celnej wydane w zwi¹zku z tocz¹cym siê postêpowaniem o przestêpstwo
skarbowe.”.”;

36) w art. 207 w pkt 4, w § 3 po wyrazach „prowadzone jest przez” dodaje siê wyrazy „inny ni¿ urz¹d celny”;
37) w art. 216 w pkt 2, w art. 13b w ust. 1 i 2 wyrazy „administracji pañstwowej” zastêpuje siê wyrazami

„administracji rz¹dowej”;
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38) w art. 216 w pkt 8 w lit. a, w ust. 1 w pkt 1 wyraz „obejmowanych” zastêpuje siê wyrazem
„obejmowania”;

39) w art. 226 po wyrazie „wszczêtych” dodaje siê wyrazy „i niezakoñczonych”;
40) w art. 237 w ust. 2 wyrazy „do za³atwiania spraw” zastêpuje siê wyrazami „w sprawach”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

39. posiedzenie Senatu w dniach 29, 30 i 31 lipca 2009 r.
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UZASADNIENIE

Senat rozpatrzy³ ustawê o S³u¿bie Celnej na 39 posiedzeniu. W uchwale podjêtej w dniu 31 lipca 2009
r. Senat proponuje wprowadzenie do ustawy 40 poprawek.

Poprawki oznaczone nr 5, 6 i 11 maj¹ za zadanie doprecyzowanie nazwy skróconej aktu prawa UE, zgo-
dnie z metod¹ wskazan¹ w Wytycznych polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej.

W poprawkach oznaczonych nr 13 i 35 Senat proponuje zwolnienie organów S³u¿by Celnej z op³at za
sporz¹dzanie i przekazywanie im przez banki i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informacji, których
udzielenia organy celne ¿¹daj¹ w zwi¹zku z prowadzeniem postêpowañ karnych skarbowych. Zmiana ta-
ka wpisuje siê w logikê rozwi¹zañ przewidzianych w art. 110 ustawy Prawo bankowe, które zwalniaj¹
z op³at i prowizji organy i instytucje prowadz¹ce postêpowania karne lub karne skarbowe – w zakresie in-
formacji przekazywanych im na potrzeby tych postêpowañ.

Wnosz¹c poprawki nr 14 i 15 Senat uzna³ za wskazane nadanie dodawanym przepisom rangi ustawo-
wej ze wzglêdu na ich gwarancyjny charakter. Zdaniem Senatu rozwi¹zanie to podniesie stabilnoœæ ure-
gulowañ prawnych, które decyduj¹ o warunkach pe³nionej przez funkcjonariuszy, codziennej s³u¿by.

Poprawka nr 19 wyra¿a d¹¿enie Senatu do zmiany przepisu mog¹cego budziæ obawy co do zgodnoœci
z wymogami prawa Unii Europejskiej; jest te¿ wyrazem poszanowania przez Senat zasady niedyskrymi-
nacji ze wzglêdu na p³eæ.

W przepisie, który daje organom S³u¿by Celnej mo¿liwoœæ zwolnienia ze s³u¿by funkcjonariusza upra-
wnionego do emerytury ze wzglêdu na osi¹gniêcie okreœlonego wieku Senat wprowadza jednolite roz-
wi¹zanie dla funkcjonariuszy kobiet i mê¿czyzn i zezwala na zwolnienie funkcjonariusza po osi¹gniêciu
65 roku ¿ycia. Zmiana ta wychodzi naprzeciw w¹tpliwoœciom zg³aszanym w toku prac parlamentarnych
przez Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, który przytacza³ orzeczenie Trybuna³u Sprawiedliwoœci
WE z dnia 26 lutego 1986 r. w sprawie M. H. Marshall, zgodnie z którym „zwolnienie pracownicy w zwi¹z-
ku z osi¹gniêciem przez ni¹ wieku emerytalnego, który jest ró¿ny dla kobiet i mê¿czyzn, bêdzie stanowi³o
dyskryminacjê ze wzglêdu na p³eæ”.

Zmiana wprowadzona poprawk¹ nr 20 wynika z przekonania Senatu, ¿e niew³aœciwe jest ograniczanie
dzia³ania przepisu (dotycz¹cego wyznaczania funkcjonariusza na stanowisko s³u¿bowe) wy³¹cznie do
przypadków gdy uchylenie decyzji wynika³o z jej niezgodnoœci z prawem. Zdaniem Senatu ka¿da decyzja
o zwolnieniu, która zosta³a uchylona przez s¹d powinna powodowaæ takie same konsekwencje bez wzglê-
du na podstawê jej uchylenia. Poprawka uzupe³nia katalog okolicznoœci, które powinny byæ brane pod
uwagê przy przywracaniu funkcjonariusza do s³u¿by o „dotychczasowy przebieg s³u¿by”.

Po analizie przepisów Kodeks cywilnego (art. 432- 439) dotycz¹cych pojêcia „firmy” oraz przepisów roz-
dzia³u 6 ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, dotycz¹cych „przedstawicielstwa” Senat zadecy-
dowa³ o wprowadzeniu poprawki nr 25, która doprecyzowuje zmieniany przepis zgodnie z brzmieniem
wy¿ej wskazanych przepisów.

Wprowadzenie poprawki 32 sta³o siê konieczne ze wzglêdu na to, ¿e ustawa przyznaje funkcjonariu-
szom S³u¿by Celnej prawo u¿ycia broni palnej. Senat proponuje w niej uzupe³nienie katalogu przewinieñ
skutkuj¹cych wszczêciem postêpowania dyscyplinarnego o utratê s³u¿bowej broni palnej. Zmiana taka
jest dostosowaniem przepisów ustawy do brzmienia przepisów dotycz¹cych innych formacji uzbrojo-
nych, takich jak Policja, Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego czy Biuro Ochrony Rz¹du.

Pozosta³e poprawki oznaczone numerami 1–4, 7–10, 12, 16–18, 21–24, 26–31, 33 i 34 oraz 36–40 maj¹
na celu doprecyzowanie przepisów ustawy.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
oraz ustawy – Prawo bankowe

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy – Prawo bankowe, przyjmuje tê ustawê
bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji,
Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Biura Ochrony Rz¹du w latach 2007–2009”

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2009 r. ustawy o zmianie
ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
i Biura Ochrony Rz¹du w latach 2007–2009”, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. ustawy o zmianie
ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 7, w art. 10a w ust. 3 po wyrazie „karnych” dodaje siê wyrazy „, adwokatem, radc¹ praw-

nym lub notariuszem, który co najmniej przez okres dwunastu lat wykonywa³ zawód adwokata, rad-
cy prawnego lub notariusza oraz ma co najmniej szeœcioletni sta¿ na stanowisku sêdziego lub proku-
ratora”;

2) w art. 1 w pkt 7, w art. 10a w ust. 4 wyrazy „organem, który go powo³a³, ” zastêpuje siê wyrazami
„Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej”;

3) wart. 1wpkt10,wart. 13wust.5wzdaniudrugimwyrazy „ust.2 i3” zastêpujesiêwyrazami „ust.3 i4”;
4) w art. 1 w pkt 15, w art. 17 w ust. 2 w zdaniu drugim po wyrazach „jednostki organizacyjne” dodaje siê

wyraz „prokuratury”;
5) w art. 1 w pkt 22, w art. 24 w pkt 6 wyrazy „art. 10f ust. 2” zastêpuje siê wyrazami „art. 10f ust. 1”;
6) w art. 1 po pkt 33 dodaje siê pkt 33a w brzmieniu:

„33a) art. 64 otrzymuje brzmienie:
„Art. 64. Przepisów art. 45 ust. 1-3, art. 46, 47, art. 50 ust. 4 i 7-9, art. 51, 51a, 56 i 58 nie sto-

suje siê do prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, bêd¹cych
oficerami. W razie zbiegu prawa do urlopu, o którym mowa w art. 52, z prawem do dodat-
kowego urlopu wypoczynkowego, okreœlonego w ustawie o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy
zawodowych, przys³uguje jeden urlop w najwy¿szym wymiarze.”; ”;

7) w art. 8 w pkt 1:
a) w lit a, w ust. 1 skreœla siê wyraz „Narodowej”,
b) w lit. c, w ust. 7 skreœla siê wyraz „Narodowej”;

8) w art. 18 w ust. 1 w zdaniu drugim wyraz „miesi¹ca” zastêpuje siê wyrazami „2 miesiêcy”;
9) w art. 24 wyrazy „1 stycznia 2010 r.” zastêpuje siê wyrazami „31 marca 2010 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o prokuraturze oraz
niektórych innych ustaw, wprowadzaj¹c do jej tekstu 9 poprawek.

Zmiana wprowadzona poprawk¹ nr 1 wynika z przekonania Senatu, ¿e grono osób, z którego bêd¹ do-
bierani kandydaci na stanowisko Prokuratora Generalnego nale¿y rozszerzyæ o adwokatów, radców pra-
wnych lub notariuszy posiadaj¹cych odpowiedni sta¿ w zawodzie adwokata, radcy prawnego lub nota-
riusza oraz legitymuj¹cych siê odpowiednim sta¿em pracy na stanowisku sêdziego lub prokuratora.

Poprawka nr 2 ma na celu doprecyzowanie, i¿ organem, przed którym Prokurator Generalny sk³ada
œlubowanie jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem Senatu w przypadku, gdy przepisy ustawy
przewiduj¹ uprawnienie do powo³ania Prokuratora Generalnego tylko dla jednego organu w³adzy publi-
cznej, w przepisie nale¿y przywo³aæ jego nazwê.

Poprawki nr 3, 5 i 6 dokonuj¹ korekty odes³añ zawartych w przywo³anych w nich przepisach.
Poprawka nr 4 zmierza do zapewnienia spójnoœci terminologicznej w ramach ustawy. Przyjmuj¹c tê

poprawkê Senat da³ wyraz zasadzie, zgodnie z któr¹ wprowadzonych do ustawy terminów nale¿y u¿ywaæ
w sposób jednolity, zapobiegaj¹cy powstaniu ewentualnych w¹tpliwoœci interpretacyjnych.

W poprawce nr 7 Senat przyj¹³ zmianê porz¹dkow¹ polegaj¹c¹ na zamieszczeniu skrótu „Instytut Pa-
miêci”, dostosowuj¹c terminologiê ustawy do terminologii wystêpuj¹cej w ustawie o Instytucie Pamiêci
Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Poprawk¹ nr 8 Senat wyd³u¿y³ z jednego do dwóch miesiêcy, od dnia wejœcia w ¿ycie art. 18 ustawy, ter-
min zg³oszenia przez Krajow¹ Radê S¹downictwa kandydatów na Prokuratora Generalnego, w procedu-
rze dotycz¹cej pierwszego powo³ania Prokuratora Generalnego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Poprawka nr 9, wprowadza regulacjê odsuwaj¹c¹, do dnia 31 marca 2010 r., wejœcie w ¿ycie okreœlo-
nych przepisów ustawy. Zdaniem Senatu termin okreœlony ustaw¹ (1 stycznia 2010 r.) jest zbyt krótki, by
mo¿liwe by³o przeprowadzenie i zakoñczenie wszelkich dzia³añ organizacyjnych niezbêdnych do funkcjo-
nowania prokuratury, o strukturze organizacyjnej zaproponowanej w ustawie.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks postêpowania karnego, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi, przyjmuje tê ustawê bez popra-
wek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. ustawy o zmianie
ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 33, w art. 70 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister Obrony Narodowej okreœli w drodze rozporz¹dzenia, tryb i warunki udzielania urlopów
¿o³nierzom w czynnej s³u¿bie wojskowej, odwo³ywania z urlopu lub jego przed³u¿ania oraz wymiar
tych urlopów. W rozporz¹dzeniu nale¿y uwzglêdniæ mo¿liwoœæ zró¿nicowania wymiaru urlopów
w zale¿noœci od rodzaju czynnej s³u¿by wojskowej lub charakteru wykonywanych zadañ na sta-
nowisku s³u¿bowym lub w ramach pe³nionej funkcji, wyj¹tkowy charakter odwo³ywania ¿o³nierzy
z urlopu lub jego przed³u¿ania.”;

2) w art. 1 w pkt 37, w art. 76a w ust. 3 wyraz „Policji” zastêpuje siê wyrazem „policyjne”;
3) w art. 1 w pkt 59, w art. 99a w ust. 4 w pkt 1 wyrazy „numer PESEL” zastêpuje siê wyrazami „numer

ewidencyjny PESEL”;
4) w art. 1 w pkt 60, w art. 100 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rze-

czypospolitej Polskiej albo Parlamentu Europejskiego” zastêpuje siê wyrazami „na pos³a, w tym do
Parlamentu Europejskiego, albo senatora”;

5) w art. 1 w pkt 61, w art. 101c w ust. 2 wyrazy „wyci¹gi z tych wykazów” zastêpuje siê wyrazami
„wyci¹g z tego wykazu”;

6) w art. 1 w pkt 62, w art. 106 w zdaniu drugim po wyrazach „organów wojskowych” dodaje siê wyrazy
„podczas odbywania æwiczeñ wojskowych”;

7) w art. 1 w pkt 63, w art. 108 w ust. 3 i 4 wyrazy „¯o³nierza okresowej s³u¿by wojskowej” zastêpuje siê
wyrazami „¯o³nierza rezerwy pe³ni¹cego okresow¹ s³u¿bê wojskow¹”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o powszechnym obo-
wi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw i wprowadzi³ do jej teks-
tu 7 poprawek.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 1 Senat uzna³ za konieczne uœciœlenie, i¿ mo¿na okreœlaæ, a nastêpnie ró¿ni-
cowaæ wymiar urlopu a nie czas jego trwania.

W celu zastosowania w³aœciwej terminologii, jak¹ pos³uguje siê ustawa w odniesieniu do innych aktów
prawnych zwi¹zanych z przedmiotow¹ problematyk¹ Senat przyj¹³ poprawkê nr 2.

Zgodnie z § 10 Zasad Techniki Prawodawczej do oznaczania jednakowych pojêæ u¿ywa siê jednako-
wych okreœleñ. Bior¹c powy¿sze pod uwagê Senat przyj¹³ poprawki nr 3 i 4, które maj¹ charakter dopre-
cyzowuj¹cy i zmierzaj¹ do zapewnienia jednolitej terminologii, jak¹ pos³uguje siê ustawa.

Natomiastpoprawkanr5macharakterporz¹dkowy imanaceluzastosowaniew³aœciwej formy fleksyjnej.
Przyjmuj¹c poprawkê nr 6 Senat uzna³ za celowe doprecyzowanie wytycznych do upowa¿nienia do

okreœlenia, w drodze rozporz¹dzenia, trybu powo³ywania na æwiczenia wojskowe i zwalniania z tych æwi-
czeñ tak, aby jednoznacznie wskazaæ, i¿ rozporz¹dzenie to ma regulowaæ postêpowanie organów wojsko-
wych podczas obywania tego rodzaju æwiczeñ.

W œwietle przepisów ustawy obowi¹zek s³u¿by wojskowej polega na m.in. na pe³nieniu okresowej s³u¿-
by wojskowej przez ¿o³nierzy rezerwy. Przyjmuj¹c poprawkê nr 7 Senat uzna³ za zasadne doprecyzowanie
terminologii, jak¹ pos³uguje siê ustawa odnoœnie ¿o³nierzy rezerwy pe³ni¹cych okresow¹ s³u¿bê wojsko-
w¹ tak, aby zapobiec powstaniu ewentualnych w¹tpliwoœci interpretacyjnych.

39. posiedzenie Senatu w dniach 29, 30 i 31 lipca 2009 r.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o finansach publicznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. ustawy o finan-
sach publicznych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 5 w ust. 2 w pkt 1 przed wyrazami „funduszy celowych” dodaje siê wyraz „pañstwowych”;
2) w art. 23:

a) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „szefa lub prezesa jednostki, o której mowa” zastêpuje siê wyrazami „organ
lub kierownika jednostki, o których mowa”,

b) w ust. 3 wyrazy „Szef lub prezes” zastêpuje siê wyrazami „Organ lub kierownik jednostki”;
3) w art. 24 w ust. 5 skreœla siê wyrazy „administracji rz¹dowej, ”;
4) w art. 41 w ust. 4 wyrazy „pañstwowe fundusze celowe” zastêpuje siê wyrazami „dysponentów pañ-

stwowych funduszy celowych” oraz wyraz „bud¿etu” zastêpuje siê wyrazami „planów finansowych”;
5) w art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w³aœciwy do spraw Skarbu Pañstwa przejmuje od jednostek sektora finansów publicz-
nych, z wy³¹czeniem jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 2, akcje i udzia³y w spó³kach oraz ob-
ligacje wyemitowane przez podmioty inne ni¿ Skarb Pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorial-
nego oraz wykonuje wynikaj¹ce z nich uprawnienia Skarbu Pañstwa.”;

6) w art. 57 we wprowadzeniu do wyliczenia skreœla siê wyrazy „, w sytuacji wyst¹pienia okolicznoœci,
o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 i 5”;

7) w art. 58 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „minister lub organ dysponuj¹cy pañstwowym funduszem celo-
wym” zastêpuje siê wyrazami „dysponent pañstwowego funduszu celowego”;

8) w art. 86 w pkt 2 w lit. a:
a) w tiret drugim po wyrazie „jednostek” dodaje siê wyrazy „oraz jednostek obs³uguj¹cych organy”,
b) w tiret pi¹tym po wyrazie „jednostkach” dodaje siê wyrazy „oraz jednostkach obs³uguj¹cych organy”;

9) w art. 132 w ust. 2 po pkt 4 dodaje siê pkt 4a w brzmieniu:
„4a) w zakresie zadañ zleconych do realizacji organizacjom pozarz¹dowym; ”;

10) w art. 133 po wyrazach „finansów publicznych” dodaje siê wyrazy „, o której mowa w art. 132 ust. 2
pkt 4, ”;

11) w art. 139 w ust. 2 po wyrazach „Naczelnego S¹du Administracyjnego” dodaje siê wyrazy „wraz z wo-
jewódzkimi s¹dami administracyjnymi” oraz skreœla siê wyrazy „oraz wojewódzkich s¹dów admini-
stracyjnych”;

12) w art. 176 w ust. 1, w art. 177 w ust. 3 w pkt 1, w art. 292 w ust. 1 w pkt 1 i 2, w art. 293 w ust. 1 i w art.
294 w ust. 1 wyrazy „, o których mowa w art. 139 ust. 2” zastêpuje siê wyrazami „oraz jednostek ob-
s³uguj¹cych organy, o których mowa w art. 139 ust. 2”;

13) w art. 257 w pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dochodów i wydatków zwi¹zanych ze zmian¹ kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z bu-

d¿etu pañstwa, z bud¿etów innych jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych jednostek
sektora finansów publicznych; ”;

14) w art. 295 w ust. 2 i w art. 296 wyrazy „oraz jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2” zastêpuje siê
wyrazami „, jednostek oraz jednostek obs³uguj¹cych organy, o których mowa w art. 139 ust. 2”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o finansach publicznych, postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu 14 po-
prawek.

Wprowadzaj¹c poprawkê nr 2, Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ nie wszystkie jednostki i organy wymie-
nione w art. 139 ust. 2 maj¹ szefa lub prezesa i w zwi¹zku z tym nale¿y uogólniæ nazwê podmiotu, który
mo¿e utworzyæ instytucjê gospodarki bud¿etowej.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 3, Senat nie znalaz³ przyczyn, dla których tylko instytucje gospodarki bud¿e-
towej utworzone przez organy administracji rz¹dowej bêd¹ mog³y dokonywaæ zmian w planie finanso-
wym jednostki.

Poprawka nr 4 stanowi konsekwencjê koncepcji, i¿ fundusze celowe stanowi¹ jedynie rachunek ban-
kowy i w ich imieniu dzia³aj¹ dysponenci funduszy. Ponadto poprawka ta doprecyzowuje, ¿e jednostki
wymienione w tym przepisie sporz¹dzaj¹ plany finansowe, a nie bud¿ety.

Poprawka nr 5 ma na celu precyzyjne okreœlenie, i¿ minister w³aœciwy do spraw Skarbu Pañstwa prze-
jmuje od jednostek sektora finansów publicznych obligacje oraz akcje i udzia³y w spó³kach i wykonuje
wynikaj¹ce z nich uprawnienia Skarbu Pañstwa.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 6, Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ okolicznoœci wyst¹pienia z wnioskiem o czê-
œciowe umorzenie, odroczenie sp³aty lub roz³o¿enie na raty („wa¿ny interes d³u¿nika lub interes publicz-
ny”) nie mog¹ pokrywaæ siê z przes³ank¹ zastosowania ulgi („mo¿liwoœciami p³atniczymi d³u¿nika oraz
uzasadnionym interesem Skarbu Pañstwa”).

Poprawki 8, 12 i 14 maj¹ na celu uwzglêdnienie okolicznoœci, i¿ w przepisie art. 139 ust. 2 wymienione
s¹ nie tylko jednostki (bud¿etowe, organizacyjne), ale równie¿ organy pañstwa, a wymienione przepisy
odnosz¹ siê do jednostek obs³uguj¹cych te organy.

Przyjmuj¹c poprawki nr 9 i 10, Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ ograniczenia dotycz¹ce przyznawania
dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji nie powinny mieæ za-
stosowania do dotacji przyznawanych organizacjom pozarz¹dowym. Celem poprawek by³o usuniêcie
w¹tpliwoœci dotycz¹cych mo¿liwoœci przyznawania dotacji, w szczególnoœci, w zakresie opieki nad Polo-
ni¹ i Polakami za granic¹.

W celu uelastycznienia bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego przyjêto poprawkê nr 13, która
pozwoli na zmiany w planie dochodów i wydatków w zwi¹zku z uzyskaniem dotacji od innych jednostek
sektora finansów publicznych.

Poprawki nr 1, 7 i 11 maj¹ charakter porz¹dkowy.

39. posiedzenie Senatu w dniach 29, 30 i 31 lipca 2009 r.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. ustawy – Przepi-
sy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2 dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:
„3) w art. 90 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Je¿eli zajêta wierzytelnoœæ nale¿y siê zobowi¹zanemu od organów bêd¹cych jednoczeœnie jedno-
stkami bud¿etowymi lub samorz¹dowymi zak³adami bud¿etowymi albo od funduszy, których s¹
dysponentami, za d³u¿nika zajêtej wierzytelnoœci uwa¿a siê organ w³aœciwy do wydania polecenia
wyp³aty.”.”;

2) w art. 12:
a) w pkt 1w lit. a:

- po tiret trzecim dodaje siê tiret w brzmieniu:
„- pkt 134 dodany przez art. 20 ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy pañstwa w sp³acie

niektórych kredytów udzielonych osobom, które utraci³y pracê (Dz. U. Nr 115, poz. 964) oz-
nacza siê jako pkt 135, ”,

- w tiret czwartym wyrazy „w pkt 134 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê pkt 135 i 136
w brzmieniu” zastêpuje siê wyrazami „dodaje siê pkt 136 i 137 w brzmieniu” oraz pkt 135 i 136
oznacza siê jako pkt 136 i 137,

b) w pkt 1 w lit. b, w ust. 32 wyrazy „pkt 135” zastêpuje siê wyrazami ”pkt 136”,
c) w pkt 2, w pkt 56 wyrazy „135 i 136” zastêpuje siê wyrazami ”136 i 137”;

3) po art. 18 dodaje siê art. 18a w brzmieniu:
„Art. 18a. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r.

Nr 90, poz. 631, z póŸn. zm.) w art. 111 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Fundusz jest pañstwowym funduszem celowym.”.”;

4) po art. 20 dodaje siê art. 20a w brzmieniu:
„Art. 20a. W ustawie z dnia 27 paŸdziernika 1994 r. o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Fundu-

szu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z póŸn. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 39d ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bank Gospodarstwa Krajowego mo¿e zaci¹gn¹æ kredyty, po¿yczki lub mo¿e emitowaæ obli-
gacje w kraju i za granic¹, na rzecz Funduszu i z przeznaczeniem na finansowanie inwesty-
cji realizowanych w ramach programów wieloletnich ustanawianych przez Radê Ministrów
zgodnie z przepisami ustawy z dnia... o finansach publicznych (Dz. U. Nr..., poz....) oraz in-
westycji realizowanych z udzia³em œrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tej
ustawy, a tak¿e zadañ wynikaj¹cych z planu finansowego Funduszu.”;

2) w art. 39f ust. 4a otrzymuje brzmienie:
„4a. Œrodki, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11c, przeznacza siê na finansowanie inwesty-

cji realizowanych w ramach programów wieloletnich ustanawianych przez Radê Ministrów
zgodnie z przepisami ustawy z dnia... o finansach publicznych oraz inwestycji realizowa-
nych z udzia³em œrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy, a tak¿e innych
zadañ wynikaj¹cych z planu finansowego Funduszu oraz na pokrycie wydatków, o których
mowa w ust. 2.”;

3) w art. 39n:
a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przewidywan¹ sumê œrodków przeznaczonych do refundacji dla inwestycji realizowa-
nych w ramach programów operacyjnych ujêtych w wykazie, o którym mowa w art. 122
ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia... o finansach publicznych, przekazywanych z bud¿etu
pañstwa; ”,

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zaopiniowania ministrowi w³aœciwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie œrod-

ków przeznaczonych na realizacjê inwestycji finansowanych z programów operacyj-
nych ujêtych w wykazie, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia... o fi-
nansach publicznych.”.”;

5) w art. 27 w pkt 3, w art. 22 po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:



„1a. Mienie pozosta³e po likwidacji samorz¹dowego zak³adu bud¿etowego mo¿e byæ tak¿e wniesione do
zawi¹zanej przez jednostkê samorz¹du terytor ia lnego spó³ki komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partner-
stwie publiczno – prywatnym.”;

6) po art. 31 dodaje siê art. 31a w brzmieniu:
„Art. 31a. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolnoœci (Dz. U.

Nr 123, poz. 777, z póŸn. zm.) w art. 3 w ust. 2 uchyla siê pkt 3.”;
7) po art. 32 dodaje siê art. 32a w brzmieniu:

„Art. 32a. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z póŸn. zm.) art. 93b otrzymuje brzmienie:
„Art. 93b. Przepisy art. 93 i art. 93a stosuje siê odpowiednio do ³¹czenia siê i przekszta³ceñ

samorz¹dowych zak³adów bud¿etowych.”.”;
8) w art. 38, w art. 10 wyrazy „135 i 136” zastêpuje siê wyrazami „136 i 137”;
9) w art. 59:

a) w lit. a, ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Op³aty, o których mowa w ust. 3, s¹ dochodami bud¿etu pañstwa albo przychodami instytucji

gospodarki bud¿etowej, o ile instytucja ta zostanie utworzona zgodnie z art. 23 ustawy z dnia
… o finansach publicznych (Dz. U. Nr …, poz. …), i s¹ przeznaczone na tworzenie i utrzymanie
infrastruktury turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronê przyrody. Op³aty
pobierane za wstêp do parku narodowego, w wysokoœci 15 % wp³ywów za ka¿dy kwarta³, prze-
znacza siê na dofinansowanie dzia³alnoœci ratowniczej specjalistycznych organizacji ratowni-
czych - Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Tatrzañskiego Ochotniczego Po-
gotowia Ratunkowego, dzia³aj¹cych na terenie danego parku narodowego.”,

b) skreœla siê lit. b i oznaczenie lit.a;
10) po art. 59 dodaje siê art. 59a w brzmieniu:

„Art. 59a. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.) w art. 5 w pkt 41 lit. c otrzy-
muje brzmienie:
„c) pañstwow¹ jednostkê bud¿etow¹, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia... o finansach

publicznych (Dz. U. Nr..., poz....), tworzon¹ i nadzorowan¹ przez Ministra Obrony Narodowej,
ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych, Ministra Sprawiedliwoœci lub Szefa Agencji Bez-
pieczeñstwa Wewnêtrznego, posiadaj¹c¹ w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambula-
torium z izb¹ chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ”.”;

11) po art. 73 dodaje siê art. 73a w brzmieniu:
„Art. 73a. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U.

Nr 223, poz. 1459) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) inwestor - w³aœciciela lub zarz¹dcê budynku, lokalnej sieci ciep³owniczej lub lokalnego Ÿród³a

ciep³a, z wy³¹czeniem jednostek bud¿etowych i samorz¹dowych zak³adów bud¿etowych; ”.”;
12) w art. 74 po pkt 1 dodaje siê pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W ramach realizacji strategii zarz¹dzania zasobami ludzkimi w s³u¿bie cywilnej oraz w celu

wdro¿enia standardów, wytycznych i zasad, o których mowa w art. 15 ust. 9 i 10, Szef Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Szefa S³u¿by Cywilnej, dysponuje, w rozumieniu usta-
wy z dnia... o finansach publicznych (Dz. U. Nr..., poz....), œrodkami z rezerwy bud¿etowej na
modernizacjê s³u¿by cywilnej, utworzonej w ustawie bud¿etowej.”;

1b) w art. 25 w ust. 4 w pkt 1 uchyla siê lit. i; ”;
13) po art. 74 dodaje siê art. 74a w brzmieniu:

„Art. 74a. W ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub us³ugi (Dz. U. Nr
19, poz. 101) w art. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) pañstwowe jednostki bud¿etowe; ”.”;

14) w art. 82 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zarz¹du powiatu lub województwa – w przypadku odpowiednio gospodarstw pomocniczych po-

wiatowych i wojewódzkich jednostek bud¿etowych.”;
15) w art. 90 w ust. 1 skreœla siê wyrazy „, w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.”;
16) art. 95 otrzymuje brzmienie:

„Art. 95. Inwestycje wieloletnie ujête w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik do ustawy bud¿etowej na rok
2010, których termin zakoñczenia ustalono po dniu 31 grudnia 2010 r., z dniem 1 stycznia 2011
r. staj¹ siê programami wieloletnimi.”;

17) w art. 111 w ust. 2 wyrazy „art. 19–22” zastêpuje siê wyrazami „art. 19 i art. 22” oraz wyrazy „art.
24-27” zastêpuje siê wyrazami „art. 24, art. 25”;

39. posiedzenie Senatu w dniach 29, 30 i 31 lipca 2009 r.
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18) w art. 116 w pkt 1 przed wyrazami „art. 88” dodaje siê wyrazy „art. 13 pkt 3–5,”;
19) w art. 116 w pkt 3 przed wyrazami „art. 3” dodaje siê wyrazy „art. 2 pkt 3, ”, po wyrazach „art. 26, ” do-

daje siê wyrazy „art. 31a, art. 32a,” i wyrazy „oraz art. 73” zastêpuje siê wyrazami „, art. 73, art. 73a,
art. 74 pkt 1b oraz art. 74a”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych, uchwali³ do
niej 19 poprawek.

Poprawka nr 1 zwi¹zana jest z likwidacj¹ pañstwowych zak³adów bud¿etowych.
Poprawki nr 2 i 8 usuwaj¹ b³¹d techniczno – legislacyjny w ustawie o podatku dochodowym od osób fi-

zycznych powsta³y na skutek równoleg³ych prac legislacyjnych nad ustawami zawieraj¹cymi zmiany do
wspominanej ustawy.

Poprawka nr 3 dostosowuje ustawê o prawie autorskim i prawach pokrewnych do koncepcji ustawy
o finansach publicznych, w której ¿aden fundusz celowy nie ma osobowoœci prawnej.

Poprawka nr 4, polegaj¹ca na nowelizacji ustawy o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym, dostosowuje jej treœæ do przepisów nowej ustawy o finansach publicznych.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 5, Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ nie nale¿y ograniczaæ swobody dzia³ania je-
dnostek samorz¹du terytorialnego, które bêd¹ mog³y wnieœæ mienie pozosta³e po likwidacji samorz¹do-
wego zak³adu bud¿etowego do zawi¹zanej przez jednostkê samorz¹du terytorialnego spó³ki komandyto-
wej lub komandytowo-akcyjnej, na zasadach okreœlonych w przepisach o partnerstwie publiczno – pry-
watnym.

Poprawka nr 6 podlega na dostosowaniu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolnoœci do usta-
wy o finansach publicznych, która nie przewiduje funkcjonowania gospodarstw pomocniczych.

Poprawka nr 7 dotyczy nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa i polega na jej dostosowaniu do no-
wej ustawy o finansach publicznych.

Poprawka nr 9 powoduje, i¿ przy zachowaniu dotychczasowych zasad, GOPR oraz TOPR bêd¹ mog³y
otrzymaæ okreœlony w ustawie udzia³ w op³atach za wstêp do parku narodowego. Ponadto Senat uzna³ za
konieczne wskazanie, i¿ w sytuacji utworzenia instytucji gospodarki bud¿etowej op³aty za wstêp do par-
ku bêd¹ stanowi³ jej przychody i bêd¹ przeznaczone na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycz-
nej i edukacyjnej parku oraz na ochronê przyrody.

Poprawka nr 10 uaktualnia odes³ania do ustawy o finansach publicznych w ustawie oœwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych.

Poprawka nr 11, polegaj¹ca na nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ma na
celu uwzglêdnienie faktu, i¿ nowa ustawa o finansach publicznych umo¿liwia funkcjonowanie jedynie
samorz¹dowych zak³adów bud¿etowych.

Poprawka nr 12 dotyczy nowelizowanej ustawy o s³u¿bie cywilnej i polega przede wszystkim na uchyle-
niu w jej treœci przepisu dotycz¹cego gospodarstw pomocniczych.

Poprawka nr 13 dotyczy ustawy o koncesji na roboty budowlane lub us³ugi i polega na usuniêciu z jej
treœci pañstwowych zak³adów bud¿etowych i gospodarstw pomocniczych pañstwowych jednostek bu-
d¿etowych.

Poprawka nr 14 ma charakter porz¹dkowy.
Przyjmuj¹c poprawkê nr 15, Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ przekazanie zak³adu aktywnoœci zawodo-

wej powinno nast¹piæ niezw³ocznie i powinno byæ skorelowane z likwidacj¹ dotychczasowego gospodar-
stwa pomocniczego.

Poniewa¿ inwestycje wieloletnie bêd¹ funkcjonowa³y w systemu finansów publicznych jedynie do koñ-
ca przysz³ego roku bud¿etowego, Senat uzna³ za konieczne zmianê przepisu przejœciowego, zgodnie z któ-
rym inwestycje wieloletnie ujête w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik do ustawy bud¿etowej na rok 2010,
których termin zakoñczenia ustalono po dniu 31 grudnia 2010 r., z dniem 1 stycznia 2011 r. staj¹ siê pro-
gramami wieloletnimi (poprawka nr 16).

Poprawka nr 17 ma na celu doprecyzowanie odes³añ do poprzednich ustaw reguluj¹cych finanse pub-
liczne.

Poprawka nr 18 powoduje, i¿ niektóre przepisy ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej wejd¹ w ¿ycie
z dniem og³oszenia ustawy.

Poprawka nr 19 ma na celu uwzglêdnienie przepisów dostosowuj¹cych poszczególne ustawy do termi-
nów zakoñczenia likwidacji niektórych form organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu fina³owego turnieju
Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej UEFA EURO 2012

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o przygotowaniu fina³owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej UEFA EURO 2012,
wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) tytu³ ustawy otrzymuje brzmienie:

„o zmianie ustawy o przygotowaniu fina³owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej UEFA
EUO 2012 oraz niektórych innych ustaw”;

2) w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ustaw¹ z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie lotnisk u¿ytku publicznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340) – w zakresie przygotowania i wyko-
nania inwestycji w zakresie lotnisk u¿ytku publicznego w rozumieniu tej ustawy.”;

3) w art. 1 po pkt 3 dodaje siê pkt 3a i 3b w brzmieniu:
„3a) w art. 7 w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Spó³ki celowe, o których mowa w ust. 1, mog¹ byæ tworzone na zasadach wynikaj¹cych z ustawy
równie¿ przez województwo œl¹skie, województwo pomorskie oraz miasta gospodarzy EURO
2012: ”;

3b) w art. 8 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
„4. W stosunku do spó³ki celowej utworzonej przez województwo pomorskie uprawnienia, o któ-

rych mowa w ust. 1, wykonuje wy³¹cznie zarz¹d województwa pomorskiego.”; ”;
4) w art. 1:

a) w pkt 5:
– w lit. a, w ust. 2 w pkt 4 skreœla siê wyrazy „lub ewidencji gruntów”,
– w lit. c, w ust. 3 skreœla siê wyrazy „lub ewidencji gruntów”,
– w lit. d, w ust. 3a w pkt 1 skreœla siê wyrazy „lub ewidencji gruntów”,

b) w pkt 6, w art. 24 w ust. 1 w pkt 6 oraz w ust. 2 skreœla siê wyrazy „lub ewidencji gruntów”,
c) w pkt 7, w art. 24a w ust. 5 oraz w art. 24i skreœla siê wyrazy „lub ewidencji gruntów”;

5) w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 2 w pkt 6 w lit. e wyrazy „dóbr kultury” zastêpuje siê wyrazem
„zabytków”;

6) w art. 1 w pkt 6, w art. 24 w ust. 6 wyraz „kiedy” zastêpuje siê wyrazami „w którym”;
7) w art. 1 w pkt 7, w art. 24e w ust. 2 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:

„Postêpowanie o ustalenie wysokoœci odszkodowania wszczyna siê niezw³ocznie po up³ywie terminu
na dokonanie uzgodnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.”;

8) w art. 1 w pkt 7, w art. 24h w ust. 2 po wyrazach „spó³ka celowa” dodaje siê wyrazy „lub inny w³aœciwy
podmiot”;

9) w art. 1 w pkt 7, w art. 24h w ust. 2 wyrazy „ewidencji gruntów” zastêpuje siê wyrazami „katastru nie-
ruchomoœci”;

10) w art. 6 wyrazy „art. 4 ust. 1 i 2” zastêpuje siê wyrazami „art. 5 ust. 1 i 2”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o przygotowaniu fi-
na³owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej UEFA EURO 2012 i uchwali³ do niej 10 poprawek.

Maj¹c na uwadze, i¿ rozpatrzona ustawa nowelizuje równie¿ ustawê o gospodarce nieruchomoœciami
oraz ustawê o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk u¿ytku pub-
licznego, Senat uwzglêdni³ ten fakt w tytule ustawy i sformu³owa³ go zgodnie z § 96 ust. 2 Zasad techniki
prawodawczej (poprawka nr 1).

Wprowadzaj¹c poprawkê nr 2 Senat uwzglêdni³ opiniê Polskiej Agencji ¯eglugi Powietrznej, która
wskazywa³a, i¿ pozostawienie dodawanego art. 1 ust. 4 pkt 2 w brzmieniu przyjêtym przez Sejm mo¿e
spowodowaæ - w œwietle art. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk u¿ytku publicznego - w¹tpliwoœci interpretacyjne o charakterze
systemowym, co do zakresu przedsiêwziêæ Euro 2012, które mog¹ byæ realizowane tak¿e na podstawie tej
ustawy. Zdaniem Agencji, które podzieli³ Senat, literalna wyk³adnia wskazanego przepisu mo¿e prowa-
dziæ do ograniczenia mo¿liwoœci zastosowania „specustawy lotniskowej” wy³¹cznie do przedsiêwziêæ Eu-
ro 2012 wskazanych jako inwestycje na lotniskach u¿ytku publicznego, z pominiêciem inwestycji doty-
cz¹cych urz¹dzeñ i obiektów do obs³ugi ruchu lotniczego, dokonywanych zazwyczaj w celu zapewnienia
funkcjonowania takiego lotniska.

Poprawka nr 3 zmierza do tego, aby województwo pomorskie mog³o tworzyæ spó³ki celowe. Celem po-
prawki jest umo¿liwienie samorz¹dowi województwa pomorskiego przygotowania i realizacji projektu –
Trójmiejska Kolej Metropolitalna (przedsiêwziêcie ujête w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 12
paŸdziernika 2007 r. w sprawie wykazu przedsiêwziêæ Euro 2012 w poz. 89). Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ usta-
wa w dotychczasowym kszta³cie umo¿liwia³a tworzenie spó³ek celowych przez samorz¹d województwa
œl¹skiego.

W Polsce kataster nieruchomoœci jest uto¿samiany prawnie z ewidencj¹ gruntów i budynków. Wynika
to wprost z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, który stanowi¹c
o jednolitym dla kraju, systematycznie aktualizowanym zbiorze informacji o gruntach, budynkach i lo-
kalach, ich w³aœcicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych w³adaj¹cych tymi gruntami,
budynkami i lokalami, nazywa go ewidencj¹ gruntów i budynków (katastrem nieruchomoœci). Fakt uto¿-
samiania przez prawodawcê tych instytucji potwierdza równie¿ art. 53a wspomnianej ustawy, który
przewiduje, i¿ do czasu przekszta³cenia ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomoœci przez
pojêcie „kataster” rozumie siê tê ewidencjê. Analogiczny przepis dostosowuj¹cy zawarty jest w ustawie
z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treœci ksiêgi wieczystej do struktury ksiêgi wieczystej prowadzo-
nej w systemie informatycznym (art. 25). Wobec powy¿szego b³êdem jest formu³owanie przepisów, które
stanowi¹ jednoczeœnie o obu wspomnianych instytucjach. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e ustawa o ksiê-
gach wieczystych i hipotece w art. 26 w ust. 1 stanowi, i¿ podstaw¹ oznaczenia nieruchomoœci w ksiêdze
wieczystej s¹ dane z katastru nieruchomoœci (a nie dane z ewidencji gruntów i budynków). Nie bez zna-
czenia jest równie¿ to, i¿ w ustawie pos³u¿ono siê b³êdn¹ nazw¹ ewidencji. Ustawa podstawowa dla danej
dziedziny spraw, a wiêc ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne, stanowi o ewidencji gruntów i bu-
dynków, ustawodawca zaœ w nowelizowanej ustawie mówi o ewidencji gruntów. D¹¿¹c do zapewnienia
poprawnoœci systemowej ustawy oraz kieruj¹c siê dotychczasow¹ praktyk¹ prawodawcy, Senat uchwali³
poprawki nr 4 i 9.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, stanowi o ochronie zabyt-
ków, a nie dóbr kultury. Na podstawie art. 150 tej ustawy utraci³a moc ustawa z dnia 15 lutego 1962 r.
o ochronie dóbr kultury. Maj¹c na wzglêdzie zapewnienie spójnoœci terminologicznej w ramach systemu
prawa oraz uwzglêdniaj¹c zmiany w systemie prawnym ochrony zabytków, które wesz³y w ¿ycie 17 listo-
pada 2003 r., Senat uchwali³ poprawkê nr 5 i sformu³owa³ przepis analogicznie, jak to uczyni³ ustawo-
dawca w art. 6 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazy-
fikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Œwinoujœciu.

Uwzglêdniaj¹c koniecznoœæ unikania w jêzyku prawnym pos³ugiwania siê sformu³owaniami potocz-
nymi przyjêto poprawkê nr 6.

Przepis art. 24e ust. 2 stanowi, i¿ w przypadku je¿eli w terminie 2 miesiêcy od dnia, w którym decyzja
o ustaleniu lokalizacji przedsiêwziêcia Euro 2012 sta³a siê ostateczna nie uda siê uzgodniæ wysokoœci od-
szkodowania, wysokoœæ t¹ ustali wojewoda w drodze decyzji. Bêdzie on mia³ na to 30 dni od dnia wszczê-
cia postêpowania. Maj¹c na uwadze cel przyœwiecaj¹cy projektodawcy, którym jest „przyœpieszenie pro-
cesu realizacji inwestycji dotycz¹cych infrastruktury” oraz zapewnienie efektywnoœci omawianemu
przepisowi, Senat uzna³ za konieczne wskazanie w ustawie terminu wszczêcia przez wojewodê postêpo-
wania w sprawie ustalenia wysokoœci odszkodowania (poprawka nr 7). Zdaniem Wysokiej Izby, wojewo-
da powinien wszczynaæ takie postêpowanie niezw³ocznie po up³ywie terminu na przeprowadzenie uzgo-
dnieñ. Zobligowanie wojewody do dzia³ania bez zbêdnej zw³oki usprawni postêpowanie i spowoduje, i¿
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zainteresowany podmiot bêdzie móg³ przewidzieæ, w jakim maksymalnie terminie zakoñczy siê sprawa
ustalenia wysokoœci odszkodowania.

Przepis art. 24h ust. 2 przewiduje, i¿ w przypadku gruntów rolnych i leœnych objêtych decyzjami
o ustaleniu lokalizacji przedsiêwziêcia Euro 2012, nale¿noœci oraz jednorazowe odszkodowania spó³ka
celowa przekazuje na rachunek bankowy Funduszu Leœnego, po przejêciu wszystkich gruntów w danym
obrêbie katastru nieruchomoœci. Senat uzna³, ¿e sprzeczne z wol¹ ustawodawcy jest ograniczenie przepi-
su wy³¹cznie do spó³ek celowych, w szczególnoœci jeœli weŸmie siê pod uwagê, i¿ stron¹ decyzji o ustale-
niu lokalizacji przedsiêwziêcia Euro 2012 mo¿e byæ tak¿e inny podmiot ni¿ taka spó³ka. Zdaniem Senatu,
nie mo¿na zak³adaæ, i¿ jedynie decyzje, których stron¹ jest spó³ka celowa obejmowaæ bêd¹ grunty rolne
lub leœne. Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie uchwalono poprawkê nr 8.

Poprawka nr 10 koryguje b³êdne odes³anie.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach p³atnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o Narodowym
Banku Polskim, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane
oraz ustawy o gospodarce nieruchomoœciami

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w ust. 3 po wyrazie „kWh/m2/rok” dodaje siê wyrazy „niezbêdnej do zaspoko-

jenia ró¿nych potrzeb zwi¹zanych z u¿ytkowaniem budynku”;
2) w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przeniesienie w³asnoœci:
a) budynku,
b) lokalu mieszkalnego, z wyj¹tkiem przeniesienia w³asnoœci lokalu na podstawie umowy zawartej

miêdzy osob¹, której przys³uguje spó³dzielcze prawo do lokalu, a spó³dzielni¹ mieszkaniow¹ lub
c) bêd¹cej nieruchomoœci¹ czêœci budynku stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹,

albo”;
3) w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w ust. 4 w pkt 2 skreœla siê wyrazy „, w tym lokalu bêd¹cego czêœci¹ budynku

stanowi¹c¹ samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹”;
4) w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w ust. 4 w pkt 3 po wyrazie „udostêpnia” dodaje siê wyrazy „do wgl¹du”;
5) w art. 1 w pkt 1 w lit. c, ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, œwiadectwo charakterystyki energetycznej nie mo¿e
byæ sporz¹dzone przez w³aœciciela budynku, lokalu lub bêd¹cej nieruchomoœci¹ czêœci budynku
stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ oraz osobê, której przys³uguje spó³dzielcze
w³asnoœciowe prawo do lokalu.”;

6) w art. 1 w pkt 2, w art. 51 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „niedope³nienia obowi¹zków” zastêpuje siê wyraza-
mi „niedope³nienia obowi¹zków lub naruszenia zakazów”;

7) w art. 1 w pkt 2, w art. 51:
a) w ust. 1 w pkt 4,
b) w ust. 4 i 5

- wyrazy „art. 52 ust. 1” zastêpuje siê wyrazami „art. 5 ust. 4a oraz art. 52 ust. 1”;
8) w art. 1 w pkt 3 w lit. b wyrazy „ust. 4 otrzymuje” zastêpuje siê wyrazami „ust. 4 i 5 otrzymuj¹” oraz

dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:
„5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urz¹dzeñ

ch³odniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 i pkt 6 oraz ust. 1b, mog¹ przeprowadzaæ
osoby posiadaj¹ce kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacj¹ urz¹dzeñ,
instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.”;

9) w art. 1 dodaje siê pkt 6 w brzmieniu:
„6) w art. 93 dodaje siê pkt 11 w brzmieniu:

„11) sporz¹dza i przekazuje do obrotu prawnego œwiadectwo charakterystyki energetycznej bu-
dynku, lokalu lub bêd¹cej nieruchomoœci¹ czêœci budynku stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ
techniczno-u¿ytkow¹ nie posiadaj¹c uprawnieñ, o których mowa w art. 5 ust. 8, ”.”;

10) po art. 2 dodaje siê art. 2a w brzmieniu:
„Art. 2a. Zachowuj¹ wa¿noœæ œwiadectwa charakterystyki energetycznej wydane na podstawie usta-

wy, o której mowa w art. 1, w dotychczasowym brzmieniu.”;
11) w art. 3 wyrazy „art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, wchodzi w ¿ycie w terminie 3 mie-

siêcy od dnia og³oszenia” zastêpuje siê wyrazami „art. 5 ust. 4a oraz art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie 3 miesiêcy od dnia og³oszenia”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na 46. posiedzeniu ustawy o zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, uchwali³ do niej 11 poprawek.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 2 Senat postanowi³ jednoznacznie wskazaæ, ¿e obowi¹zek przekazania œwia-
dectwa charakterystyki energetycznej budynku nie dotyczy sytuacji, gdy do przeniesienia w³asnoœci lo-
kalu dochodzi na podstawie umowy zawartej miêdzy osob¹, której przys³uguje spó³dzielcze prawo do lo-
kalu, a spó³dzielni¹ mieszkaniow¹. Z dotychczasowego brzmienia art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy (art. 1 pkt 1
lit. b noweli) nie mo¿na w sposób jednoznaczny wnioskowaæ, czy zawarty w nim wyj¹tek dotyczy wy³¹cz-
nie przeniesienia w³asnoœci lokalu mieszkalnego w wyniku przekszta³cenia spó³dzielczego prawa do tego
lokalu w prawo w³asnoœci (taki by³ jak siê wydaje zamiar ustawodawcy), czy te¿ równie¿ przeniesienia
w³asnoœci bêd¹cej nieruchomoœci¹ czêœci budynku stanowi¹cej samodzie ln¹ ca³oœæ
techniczno-u¿ytkow¹. W ust. 4 w pkt 1 pos³u¿ono ponadto siê okreœleniem „przekszta³cenie spó³dzielcze-
go prawa do tego lokalu w prawo w³asnoœci”, podczas gdy ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dziel-
niach mieszkaniowych stanowi, ¿e przeniesienie prawa w³asnoœci lokalu nastêpuje w drodze umowy za-
wartej na ¿¹danie osoby, której przys³uguje spó³dzielcze prawo do lokalu, miêdzy spó³dzielni¹ mieszka-
niow¹ a t¹ osob¹.

W poprawce nr 5 Senat przes¹dzi³, ¿e œwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu
nie mo¿e byæ sporz¹dzone przez w³aœciciela bêd¹cej nieruchomoœci¹ czêœci budynku stanowi¹cej samo-
dzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ oraz osobê, której przys³uguje spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do
lokalu. Przepis art. 5 stanowi w dodawanym do niego ust. 4a (art. 1 pkt 1 lit. c noweli), ¿e œwiadectwo cha-
rakterystyki energetycznej budynku lub lokalu nie mo¿e byæ sporz¹dzone przez osobê bêd¹c¹ w³aœcicie-
lem tego budynku lub lokalu. Zdaniem Izby przepis ten zawiera lukê, poniewa¿ pominiêto w nim w³aœci-
ciela czêœci budynku stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ oraz zbywcê spó³dzielczego
w³asnoœciowego prawa do lokalu.

Poprawka nr 7 uzupe³nia katalog przepisów, których naruszenie skutkuje wszczêciem przez ministra
w³aœciwego do spraw budownictwa postêpowania w sprawie utraty uprawnieñ do przygotowywania
œwiadectw charakterystyki energetycznej, o wskazanie art. 5 ust. 4a zakazuj¹cego sporz¹dzania œwiade-
ctwa m.in. w³aœcicielowi lokalu lub budynku.

Poprawka nr 8 wskazuje, ¿e kontrole stanu technicznego instalacji i urz¹dzeñ ch³odniczych mog¹
przeprowadzaæ osoby posiadaj¹ce kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacj¹
urz¹dzeñ, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Uchwalaj¹c poprawkê Senat wzi¹³ pod rozwa-
gê okolicznoœæ, ¿e w dotychczasowym stanie prawnym kwestia uprawnieñ do kontroli instalacji
i urz¹dzeñ ch³odniczych pozostaje nieuregulowana, powoduj¹c liczne w¹tpliwoœci interpretacyjne.

W poprawce nr 9 Senat doda³ do ustawy przepis, na podstawie którego czyn polegaj¹cy na wprowadza-
niu do obrotu œwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu przez osobê nie posiada-
j¹c¹ odpowiednich uprawnieñ, stanowi³ bêdzie wykroczenie zagro¿one kar¹ grzywny. W opinii Izby wpro-
wadzenie do ustawy instytucji œwiadectwa charakterystyki energetycznej lokalu lub budynku oraz
wskazanie katalogu podmiotów uprawnionych do jego sporz¹dzania powoduje, ¿e niezbêdne jest tak¿e
okreœlenie sankcji za wykonanie œwiadectwa przez osobê nie posiadaj¹c¹ odpowiednich uprawnieñ.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 10 Senat mia³ na wzglêdzie, ¿e istot¹ zmian proponowanych w ustawie jest
rozszerzenie dotychczas obowi¹zuj¹cej regulacji w zakresie opracowania œwiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku. Na przyk³ad, po wejœciu w ¿ycie noweli do œwiadectwa bêdzie trzeba do³¹czaæ
tak¿e wskazanie mo¿liwych do realizacji robót budowlanych, mog¹cych poprawiæ pod wzglêdem op³acal-
noœci charakterystykê energetyczn¹ budynku. Aby unikn¹æ ewentualnych w¹tpliwoœci interpretacyj-
nych oraz bior¹c pod uwagê wynikaj¹c¹ z art. 2 Konstytucji RP zasadê ochrony zaufania do prawa, Senat
postanowi³ zamieœciæ w ustawie przepis przejœciowy jednoznacznie przes¹dzaj¹cy o wp³ywie nowego pra-
wa na ju¿ wydane œwiadectwa charakterystyki energetycznej.

Poprawka nr 11 odsuwa o 3 miesi¹ce datê wejœcia w ¿ycie art. 5 ust. 4a ustawy - przepisu zakazuj¹cego
sporz¹dzania œwiadectwa charakterystyki energetycznej w³aœcicielowi budynku, lokalu lub bêd¹cej nie-
ruchomoœci¹ czêœci budynku stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ oraz osobie, której
przys³uguje spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu. Zdaniem Senatu czternastodniowe vacatio legis
jest zbyt krótkie i nie zapobiegnie sytuacji, w której osoba nale¿¹ca do kategorii podmiotów wymienio-
nych w art. 5 ust. 4a przyst¹pi do sporz¹dzania œwiadectwa charakterystyki energetycznej, a po wejœciu
noweli w ¿ycie nie bêdzie mog³a go ukoñczyæ.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter doprecyzowuj¹cy lub zmierzaj¹ do zapewnienia ustawie popraw-
noœci terminologicznej.

39. posiedzenie Senatu w dniach 29, 30 i 31 lipca 2009 r.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2009 r. ustawy o Komi-
tecie do Spraw Europejskich, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 3 w ust. 1 w pkt 1 w lit. i wyrazy „okreœlonych w odrêbnych przepisach” zastêpuje siê wyrazami

„prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem
i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 52, poz. 515 oraz z 2005 r. Nr 11, poz. 89 i Nr 160, poz. 1342)”;

2) w art. 3 w ust. 1 w pkt 2 w lit. c wyrazy „skargi kierowane” zastêpuje siê wyrazami „za³o¿enia do skarg
kierowanych”;

3) art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Art. 11. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199,

z póŸn. zm.) w art. 14c pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) wspó³dzia³anie z ministrem w³aœciwym do spraw cz³onkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii

Europejskiej w sprawie dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej i jego wyko-
nywania; ”.”;

4) wart. 12wpkt5,wart. 13wust.3wpkt3powyrazie „Sejmu”dodaje siêwyrazy „i regulaminieSenatu”;
5) wart. 12wpkt5,wart. 13wust.3wpkt4skreœlasiêwyrazy „, z zastrze¿eniemprzepisówodrêbnych, ”;
6) w art. 12 w pkt 6, w art. 32 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) reprezentowania i ochrony interesów polskich obywateli oraz polskich osób prawnych za granic¹,
a tak¿e wspó³pracy z Polakami zamieszka³ymi za granic¹, w tym wspierania polskich instytucji
kulturalnych i oœwiatowych za granic¹; ”;

7) w art. 12 w pkt 6, w art. 32 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister w³aœciwy do spraw zagranicznych ustala organizacjê i kieruje dzia³alnoœci¹ placówek za-

granicznych Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o s³u¿bie za-
granicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z póŸn. zm.), a tak¿e koordynuje dzia³ania zwi¹zane z zape-
wnieniem ich bezpieczeñstwa.”;

8) w art. 13 lit. a i b oznacza siê jako pkt 1 i 2;
9) w art. 14 w pkt 4 kropkê zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 5 w brzmieniu:

„5) w art. 28a dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
„3. O stanowiska dyrektorów biur do spraw bud¿etu i finansów, administracyjnych i maj¹tko-

wych placówek zagranicznych, audytu wewnêtrznego, a tak¿e informatyki w urzêdzie obs³u-
guj¹cym ministra w³aœciwego do spraw zagranicznych mo¿e ubiegaæ siê tak¿e cz³onek perso-
nelu pomocniczego lub inna osoba spe³niaj¹ca wymagania okreœlone w art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5,
którzy spe³niaj¹ dodatkowo wymagania okreœlone w art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o s³u¿bie cywilnej.”.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2009 r. Senat zaj¹³ stanowisko w sprawie ustawy o Komitecie do Spraw
Europejskich, przyjmuj¹c do niej 9 poprawek.

Maj¹c na wzglêdzie zasady techniki prawodawczej dotycz¹ce formu³owania odes³añ w akcie normaty-
wnym, Senat przyj¹³ poprawkê nr 1. Jej celem jest wyraŸne odes³anie do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 2 Izba uzna³a za zasadne doprecyzowanie przepisu poprzez wskazanie, ¿e Ko-
mitet do Spraw Europejskich mo¿e byæ upowa¿niony do uzgadniania projektów dokumentów rz¹dowych
zawieraj¹cych za³o¿enia do skarg kierowanych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej do organów s¹do-
wych Unii Europejskiej.

Senat zauwa¿y³, ¿e zmiana wprowadzona w art. 14c ustawy o Radzie Ministrów (art. 11 ustawy) wymaga
dostosowania do aktualnie obowi¹zuj¹cego brzmienia art. 14c, nadanego ustaw¹ z dnia 23 stycznia 2009
r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw. Uznaj¹c, ¿e intencj¹ ustawodawcy
by³a zmiana brzmienia pkt 7 w art. 14c, który dotyczy wspó³dzia³ania z Komitetem Integracji Europejskiej,
a nie pkt 6, dotycz¹cego redagowania i udostêpniania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Dziennika Urzêdowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przyjêta zosta³a poprawka nr 3.

Uwzglêdniaj¹c fakt, i¿ opiniowanie projektów ustaw co do ich zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej
odbywa siê równie¿ na zasadach okreœlonych w regulaminie Senatu, Izba przyjê³a poprawkê nr 4.

Przepis art. 13 ust. 3 ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej (art. 12 pkt 5 ustawy) zawiera wylicze-
nie zadañ ministra w³aœciwego do spraw cz³onkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Wœród tych zadañ znajduje siê „zapewnienie, z zastrze¿eniem przepisów odrêbnych, reprezentacji Rze-
czypospolitej Polskiej w postêpowaniach przed organami s¹dowymi Unii Europejskiej i Trybuna³em Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)”. W uzasadnieniu projektu ustawy zawarto stwier-
dzenie, ¿e chodzi tu o przepisy ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa. U¿ycie zwrotu „z za-
strze¿eniem” sugerowa³o, ¿e w ustawie o Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa znajduje siê wyj¹tek
od zasady wyra¿onej w art. 13 ust. 3 pkt 4. Tymczasem pomiêdzy zakresami tych przepisów nie ma czêœci
wspólnych. Przepis art. 13 ust. 3 pkt 4 jest Ÿród³em kompetencji do wyznaczenia Prokuratorii Generalnej
do reprezentowania Polski przed miêdzynarodowymi s¹dami, a ustawa o Prokuratorii Generalnej Skarbu
Pañstwa okreœla tryb ustanowienia tej reprezentacji i wspó³pracy w zwi¹zku z prowadzonym postêpowa-
niem. Co za tym idzie, nie da siê traktowaæ tych przepisów jako zasady i wyj¹tku. Maj¹c na wzglêdzie po-
wy¿sze Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ nale¿y wyeliminowaæ tê czêœæ przepisu, która nie zawiera treœci
normatywnych (poprawka nr 5).

Senat zdecydowa³ ponadto zmieniæ brzmienie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy o dzia³ach administracji
rz¹dowej (art. 12 pkt 6 ustawy) w taki sposób, aby dzia³ sprawy zagraniczne w zakresie dotycz¹cym inte-
resów polskich obywateli oraz polskich osób prawnych za granic¹ oraz wspó³pracy z Polakami zamiesz-
ka³ymi za granic¹, sformu³owany by³ analogicznie do obowi¹zuj¹cej ustawy. W tym celu przyjêta zosta³a
poprawka nr 6.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 7 Izba uzna³a za celowe jednoznaczne przyznanie ministrowi w³aœciwemu do
spraw zagranicznych roli koordynatora dzia³añ zwi¹zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa placówek
zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. W poprawce tej Senat dostosowa³ równie¿ brzmienie przepisu
do terminologii ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o s³u¿bie zagranicznej.

Ustawa wprowadzaj¹c zmiany do ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego
„Program dla Odry – 2006” oznacza³a je kolejno literami a i b. Tymczasem, zgodnie z ugruntowan¹ prakty-
k¹, potwierdzon¹ § 56 Zasad techniki prawodawczej, w obrêbie artyku³u zawieraj¹cego wyliczenie wyró¿-
nia siê dwie czêœci: wprowadzenie do wyliczenia oraz punkty. Maj¹c na wzglêdzie fakt, i¿ § 94 ust. 2 zasad
techniki prawodawczej, który okreœla zasady oznaczania przepisów zmieniaj¹cych, nie dotyczy sytuacji,
z któr¹ mamy do czynienia w ustawie, Izba stanê³a na stanowisku, i¿ zastosowanie powinny znaleŸæ ogól-
ne zasady oznaczania fragmentów jednostek redakcyjnych w przepisach zawieraj¹cych wyliczenie.
W zwi¹zku z powy¿szym uchwalona zosta³a poprawka nr 8.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 9 Senat uzna³ za celowe wyeliminowanie wymogu posiadania stopnia dyplo-
matycznego w odniesieniu do kandydatów ubiegaj¹cych siê o stanowiska dyrektorów biur do spraw bu-
d¿etu i finansów, administracyjnych i maj¹tkowych placówek zagranicznych, audytu wewnêtrznego,
a tak¿e informatyki w urzêdzie obs³uguj¹cym ministra w³aœciwego do spraw zagranicznych.

39. posiedzenie Senatu w dniach 29, 30 i 31 lipca 2009 r.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jêzyku polskim

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o jêzyku polskim, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
- art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. W ustawie z dnia 7 paŸdziernika 1999 r. o jêzyku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z póŸn.
zm.) w art. 8:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokumenty w zakresie, o którym mowa w art. 7, w tym w szczególnoœci umowy z udzia-
³em konsumentów i umowy z zakresu prawa pracy, sporz¹dza siê w jêzyku polskim,
z zastrze¿eniem ust. 1b.”;

2) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. 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 pol-
skim, je¿eli osoba œwiadcz¹ca pracê lub konsument s¹ obywatelami Rzeczypospolitej
Polskiej.

1b. 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 obywate-
lami polskimi, pouczonych uprzednio o prawie do sporz¹dzenia umowy lub innego do-
kumentu w jêzyku polskim.”.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Wniesiona przez Senat poprawka zmierza do uporz¹dkowania oznaczeñ przepisów zawartych w art. 8
ustawy z dnia 7 paŸdziernika 1999 r. o jêzyku polskim, w zwi¹zku z utrat¹ mocy ustêpów zakwestionowa-
nych przez Trybuna³ Konstytucyjny.

Z punktu widzenia Zasad techniki prawodawczej nie jest mo¿liwe nadanie nowego brzmienia przepisom,
które utraci³y moc. Ustawa o jêzyku polskim w czasie jej obowi¹zywania podlega³a kilkakrotnie nowelizacji,
a poniewa¿ obecna nowelizacja jest dziewi¹ta, mo¿na siê spodziewaæ, ¿e zostanie sporz¹dzony jej tekst je-
dnolity. Zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej (§ 106) przygotowuje siê go z zachowaniem numeracji
tekstu pierwotnego, a w miejscu przepisu uchylonego nie dokonuje siê uzupe³nienia, lecz oznacza jedno-
stkê jako uchylon¹. Podobnie postêpuje siê w sytuacji utraty mocy na podstawie orzeczenia Trybuna³u
Konstytucyjnego. Dlatego Senat uzna³ za niezbêdne wprowadzenie poprawki, respektuj¹cej treœæ przyjêt¹
przez Sejm, ale dokonuj¹cej odpowiedniej korekty oznaczeñ. Art. 8 w ust. 1 zawiera odes³anie do zakwestio-
nowanego przez Trybuna³ Konstytucyjne ust. 3, który utraci³ moc, nale¿a³o przytoczyæ jego brzmienie
z prawid³owym odes³aniem, a dodawane ustêpy oznaczyæ nie jako ust. 2 i 3, ale jako ust. 1a i 1b.

39. posiedzenie Senatu w dniach 29, 30 i 31 lipca 2009 r.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr
253, poz. 2531, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr
83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97)
uchwala siê, co nastêpuje:

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej odrzuca sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dzia³alno-
œci w 2008 roku.

Art. 2.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Art. a3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI
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Kazimierz Kleina. . . . . . . . . . . . 26
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 26
senator Norbert Krajczy . . . . . . . . 26
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 27
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina. . . . . . . . . . . . 27
senator Wies³aw Dobkowski . . . . . . 28
senator Norbert Krajczy . . . . . . . . 28
28senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina. . . . . . . . . . . . 28



Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Finansów

podsekretarz stanu
Ludwik Kotecki . . . . . . . . . . . . 29

Wyst¹pienie sekretarz stanu w Minister-
stwie Finansów

sekretarz stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska . . . . . . 33

Zapytania i odpowiedzi
senator Marek Zió³kowski . . . . . . . 35
senator Piotr Kaleta . . . . . . . . . . 36
senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . . 36
podsekretarz stanu
Ludwik Kotecki . . . . . . . . . . . . 37
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 39
podsekretarz stanu
Ludwik Kotecki . . . . . . . . . . . . 39
senator Andrzej Owczarek . . . . . . . 40
podsekretarz stanu
Ludwik Kotecki . . . . . . . . . . . . 40
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . 40
senator Przemys³aw B³aszczyk . . . . . 41
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 41
podsekretarz stanu
Ludwik Kotecki . . . . . . . . . . . . 41
cz³onek Zarz¹du
Narodowego Banku Polskiego
Zdzis³aw Sokal . . . . . . . . . . . . 42
podsekretarz stanu
Ludwik Kotecki . . . . . . . . . . . . 44
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . . 44
senator Maciej Klima. . . . . . . . . . 45
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 46
podsekretarz stanu
Ludwik Kotecki . . . . . . . . . . . . 46
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 47
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . . 47
podsekretarz stanu
Ludwik Kotecki . . . . . . . . . . . . 48
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 49
cz³onek zarz¹du Zdzis³aw Sokal . . . . 49
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . . 51
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 51
senator Maciej Klima. . . . . . . . . . 51
podsekretarz stanu
Ludwik Kotecki . . . . . . . . . . . . 51
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 53
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 53
senator Maciej Klima. . . . . . . . . . 53
podsekretarz stanu
Ludwik Kotecki . . . . . . . . . . . . 54
podsekretarz stanu
Ludwik Kotecki . . . . . . . . . . . . 55
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 55
podsekretarz stanu
Ludwik Kotecki . . . . . . . . . . . . 55
senator Maciej Klima. . . . . . . . . . 55
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . 56
senator Maciej Klima. . . . . . . . . . 56
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 56

sekretarz stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska . . . . . . 56
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 57
senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . . 58
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 58
sekretarz stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska . . . . . . 58
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . . 59
senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . . 59
sekretarz stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska . . . . . . 60
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 61
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 61
senator Piotr Kaleta . . . . . . . . . . 61
sekretarz stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska . . . . . . 61
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 63
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 63
senator Piotr Kaleta . . . . . . . . . . 63
sekretarz stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska . . . . . . 63

Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . . 64
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . 67
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 68
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 70
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 71
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 73
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . . 74
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 75
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . . 77
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 78
senator Maciej Klima. . . . . . . . . . 80
senator Stanis³aw Karczewski . . . . . 82
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . . 83
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 84
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 86
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 87
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . . 88
senator Krzysztof Majkowski . . . . . . 89
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 91
senator Józef Bergier. . . . . . . . . . 92
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 93
senator Zbigniew Szaleniec. . . . . . . 94
senator Krzysztof Majkowski . . . . . . 95
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 96
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 96
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . . 97
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . . 98
senator Stanis³aw Karczewski . . . . . 99
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 100
senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 100
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 101
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 102
senator Piotr Kaleta. . . . . . . . . . 102
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 103

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie sekretarz stanu w Ministerstwie

Finansów
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sekretarz stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska . . . . . 103

Punkt drugi porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o S³u¿bie Celnej

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
S³awomir Sadowski . . . . . . . . . 105

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Wies³aw Dobkowski . . . . . . . . . 106

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Meres. . . . . . . . 107
senator sprawozdawca
S³awomir Sadowski . . . . . . . . . 107
senator sprawozdawca
Wies³aw Dobkowski . . . . . . . . . 107
senator Zbigniew Meres. . . . . . . . 107

Wyst¹pienie szefa S³u¿by Celnej
szef Jacek Kapica . . . . . . . . . . . 108

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 109
szef Jacek Kapica . . . . . . . . . . . 110
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 111

szef Jacek Kapica . . . . . . . . . . . 112
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 113
szef Jacek Kapica . . . . . . . . . . . 113
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 113
szef Jacek Kapica . . . . . . . . . . . 114
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 115
szef Jacek Kapica . . . . . . . . . . . 115
senator S³awomir Sadowski. . . . . . 116
szef Jacek Kapica . . . . . . . . . . . 116
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 116
szef Jacek Kapica . . . . . . . . . . . 117
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . 117
szef Jacek Kapica . . . . . . . . . . . 117
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 118
szef Jacek Kapica . . . . . . . . . . . 118
senator Wies³aw Dobkowski . . . . . 119
szef Jacek Kapica . . . . . . . . . . . 120
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 120
szef Jacek Kapica . . . . . . . . . . . 120

Otwarcie 120dyskusji
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . 120
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 121
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 123

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 30 lipca)

Wznowienie posiedzenia
Punkt trzeci porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o Bankowym Funduszu Gwarancyj-
nym oraz ustawy – Prawo bankowe

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Grzegorz Banaœ . . . . . . . . . . . 125

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt czwarty porz¹dku obrad: stanowis-

ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ustanowieniu „Programu mo-
dernizacji Policji, Stra¿y Granicznej, Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej i Biura Ochrony
Rz¹du w latach 2007–2009”

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Jadwiga Rotnicka . . . . . . . . . . 126

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Jacek Swakoñ . . . . . . . . . . . . 126
senator sprawozdawca
Jadwiga Rotnicka . . . . . . . . . . 127

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 127

127senator sprawozdawca
Jadwiga Rotnicka . . . . . . . . . . 127
senator sprawozdawca
Jacek Swakoñ . . . . . . . . . . . . 127
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . 128
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 128
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 128
senator Zbigniew Meres. . . . . . . . 128
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki . . . . . . . . . . . . 128
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 129
podsekretarz stanu
Adam Rapacki . . . . . . . . . . . . 129
senator Andrzej Szewiñski . . . . . . 130
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . 130
podsekretarz stanu
Adam Rapacki . . . . . . . . . . . . 130
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 131
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 131
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . 131
131podsekretarz stanu
Adam Rapacki . . . . . . . . . . . . 131

Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 132

Zamkniêcie dyskusji
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko Se-

natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
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o prokuraturze oraz niektórych innych
ustaw

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 133

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Krzysztof Piesiewicz . . . . . . . . . 134

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 137
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 137
senator sprawozdawca
Krzysztof Piesiewicz . . . . . . . . . 137
senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 137
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 137
senator Andrzej Szewiñski . . . . . . 138
senator sprawozdawca
Krzysztof Piesiewicz . . . . . . . . . 138
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 138
senator sprawozdawca
Krzysztof Piesiewicz . . . . . . . . . 138
senator W³odzimierz Cimoszewicz. . . 139
senator Ryszard Górecki . . . . . . . 139
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 139
senator sprawozdawca
Krzysztof Piesiewicz . . . . . . . . . 139
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 140
senator sprawozdawca
Krzysztof Piesiewicz . . . . . . . . . 140
senator sprawozdawca
Krzysztof Piesiewicz . . . . . . . . . 141
senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 141
senator sprawozdawca
Krzysztof Piesiewicz . . . . . . . . . 141
senator W³odzimierz Cimoszewicz. . . 141
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 142
senator sprawozdawca
Krzysztof Piesiewicz . . . . . . . . . 142
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 143
senator Maciej Klima . . . . . . . . . 143
senator sprawozdawca
Krzysztof Piesiewicz . . . . . . . . . 143
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 144
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 144
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 144
senator sprawozdawca
Krzysztof Piesiewicz . . . . . . . . . 144

Wyst¹pienie ministra sprawiedliwoœci
minister Andrzej Czuma . . . . . . . 144

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 145
minister Andrzej Czuma . . . . . . . 146
senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 146
minister Andrzej Czuma . . . . . . . 146
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 146

minister Andrzej Czuma . . . . . . . 147
senator Bohdan Paszkowski . . . . . 147
minister Andrzej Czuma . . . . . . . 147
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 147
minister Andrzej Czuma . . . . . . . 148
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 148
minister Andrzej Czuma . . . . . . . 148

Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . 148
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 150
senator Piotr Zientarski. . . . . . . . 152
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 153
senator Krzysztof Piesiewicz . . . . . 155
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 156
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 156
senator Bohdan Paszkowski . . . . . 158

Zamkniêcie dyskusji
Punkt szósty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks postêpowania karnego

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . 159

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . . . . 160

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 160
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . 160

Wyst¹pienie podsekretarza stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . 161

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt siódmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami
administracyjnymi

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Leon Kieres . . . . . . . . . . . . . 161

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . . . . 162

Wyst¹pienie podsekretarza stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . 162

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciw-
dzia³aniu alkoholizmowi
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Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . . . . 163

Wyst¹pienie podsekretarza stanu
w Ministerstwie Zdrowia

podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 163

Otwarcie dyskusji
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stanowis-

ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o powszechnym obowi¹zku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 164

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 165
senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 165
senator Waldemar Kraska . . . . . . 166
senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 166
senator Zbigniew Meres. . . . . . . . 166
senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 166
senator Krystyna Bochenek. . . . . . 166
senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 166
senator Rafa³ Muchacki. . . . . . . . 167
senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 167
senator Krystyna Bochenek. . . . . . 167
senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 167

Wyst¹pienie podsekretarza stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej

podsekretarz stanu
Stanis³aw Komorowski . . . . . . . . 167
senator Krystyna Bochenek. . . . . . 169
podsekretarz stanu
Stanis³aw Komorowski . . . . . . . . 169
senator Zbigniew Meres. . . . . . . . 169
podsekretarz stanu
Stanis³aw Komorowski . . . . . . . . 169
zastêpca dyrektora
Departamentu Prawnego
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Mariusz Tomaszewski . . . . . . . . 170
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 170
podsekretarz stanu
Stanis³aw Komorowski . . . . . . . . 170
senator Waldemar Kraska . . . . . . 170
podsekretarz stanu
Stanis³aw Komorowski . . . . . . . . 170
senator Rafa³ Muchacki. . . . . . . . 171
podsekretarz stanu
Stanis³aw Komorowski . . . . . . . . 171
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 171

podsekretarz stanu
Stanis³aw Komorowski . . . . . . . . 171
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 172
podsekretarz stanu
Stanis³aw Komorowski . . . . . . . . 172
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . 172
podsekretarz stanu
Stanis³aw Komorowski . . . . . . . . 172
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 173
podsekretarz stanu
Stanis³aw Komorowski . . . . . . . . 173
senator Zbigniew Meres. . . . . . . . 173
podsekretarz stanu
Stanis³aw Komorowski . . . . . . . . 173
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 173
podsekretarz stanu
Stanis³aw Komorowski . . . . . . . . 173
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 174
podsekretarz stanu
Stanis³aw Komorowski . . . . . . . . 174
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . 174
podsekretarz stanu
Stanis³aw Komorowski . . . . . . . . 174
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . 175
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 175
podsekretarz stanu
Stanis³aw Komorowski . . . . . . . . 175
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 175
podsekretarz stanu
Stanis³aw Komorowski . . . . . . . . 176
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 176
podsekretarz stanu
Stanis³aw Komorowski . . . . . . . . 176
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 177

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Kaleta. . . . . . . . . . 177
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 178
senator Maciej Grubski . . . . . . . . 179
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 180

Zamkniêcie dyskusji
Punkty dziesi¹ty i jedenasty porz¹dku ob-

rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o finansach publicznych; stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy – Przepisy wprowa-
dzaj¹ce ustawê o finansach publicznych

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 182

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 183
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 184
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 184
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 184
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . 185
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 185
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 185
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senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 186
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 186
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 186
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 187
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 188
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 188

Wyst¹pienie sekretarz stanu w Ministerstwie
Finansów

sekretarz stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska . . . . . 189

Zapytania i odpowiedzi
senator Ma³gorzata Adamczak . . . . 193
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 194
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 194
sekretarz stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska . . . . . 194
senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 196
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 196
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 196
sekretarz stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska . . . . . 196
senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 197
sekretarz stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska . . . . . 197
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . 198
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 198
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El¿bieta Suchocka-Roguska . . . . . 198
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 199
sekretarz stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska . . . . . 200
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 200
sekretarz stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska . . . . . 201
senator
Zbigniew Romaszewski . . . . . . . . 201
sekretarz stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska . . . . . 201
senator Pawe³ Klimowicz . . . . . . . 201
sekretarz stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska . . . . . 201
senator Pawe³ Klimowicz . . . . . . . 202
sekretarz stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska . . . . . 202
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 202
sekretarz stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska . . . . . 202
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 202
sekretarz stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska . . . . . 203
pe³nomocnik rz¹du do spraw
osób niepe³nosprawnych
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 203

Otwarcie ³¹cznej dyskusji
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . 204
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 205
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 206
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 207

senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 207
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 209
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 210
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 211
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . 212

Zamkniêcie ³¹cznej dyskusji
Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o przygotowaniu fina³owego tur-
nieju Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej
UEFA EURO 2012

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Andrzej Szewiñski . . . . . . . . . . 213

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . 214

Sprawozdanie mniejszoœci Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej

senator sprawozdawca mniejszoœci
W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . . . . 214

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Naro-
dowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Bisztyga . . . . . . . . . . 215

Zapytania i odpowiedzi
senator Rafa³ Muchacki. . . . . . . . 216
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 216
senator Maria Pañczyk-Pozdziej. . . . 216
senator sprawozdawca
Andrzej Szewiñski . . . . . . . . . . 216
senator Maria Pañczyk-Pozdziej. . . . 217
senator sprawozdawca
Andrzej Szewiñski . . . . . . . . . . 217
senator sprawozdawca
Stanis³aw Bisztyga . . . . . . . . . . 217
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 217
senator Antoni Piechniczek . . . . . . 218
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . . 218
senator sprawozdawca
Andrzej Szewiñski . . . . . . . . . . 218
senator sprawozdawca
Stanis³aw Bisztyga . . . . . . . . . . 218
senator Andrzej Person . . . . . . . . 219
senator sprawozdawca
Stanis³aw Bisztyga . . . . . . . . . . 219

Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-
stwie Infrastruktury

podsekretarz stanu
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz . . . . 220

Zapytania i odpowiedzi
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . . 220
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 220
senator Rafa³ Muchacki. . . . . . . . 220
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senator Andrzej Szewiñski . . . . . . 222
senator Maria Pañczyk-Pozdziej. . . . 222
podsekretarz stanu
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz . . . . 222
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . 223
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 223
senator Andrzej Szewiñski . . . . . . 223
podsekretarz stanu
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz . . . . 224
senator Eryk Smulewicz . . . . . . . 225
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 225
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 225
podsekretarz stanu
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ustawy o autostradach p³atnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym oraz
ustawy o Narodowym Banku Polskim

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . 231

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
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senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina . . . . . . . . . . . 231

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 231
senator sprawozdawca
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senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 231
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Patrycja Woliñska-Bartkiewicz . . . . 232
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Patrycja Woliñska-Bartkiewicz . . . . 233
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . 234
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Patrycja Woliñska-Bartkiewicz . . . . 234
senator Andrzej Szewiñski . . . . . . 234
podsekretarz stanu
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz . . . . 235
senator Andrzej Misio³ek . . . . . . . 235
podsekretarz stanu
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz . . . . 235
cz³onek Zarz¹du
Narodowego Banku Polskiego
Zdzis³aw Sokal . . . . . . . . . . . . 235

Otwarcie dyskusji

senator Ryszard Górecki . . . . . . . 236
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 236

Zamkniêcie dyskusji
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wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan. . . . . . . . . . . . 237

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Meres. . . . . . . . 238
senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan. . . . . . . . . . . . 238
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 238
senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan. . . . . . . . . . . . 239
senator Andrzej Misio³ek . . . . . . . 239
senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan. . . . . . . . . . . . 239

Wyst¹pienie podsekretarza stanu
w Ministerstwie Infrastruktury

podsekretarz stanu
Olgierd Dziekoñski . . . . . . . . . . 240

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Romaszewski: . . . 240
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Olgierd Dziekoñski . . . . . . . . . . 240
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 240
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Olgierd Dziekoñski . . . . . . . . . . 241
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 241
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Olgierd Dziekoñski . . . . . . . . . . 241
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 241
podsekretarz stanu
Olgierd Dziekoñski . . . . . . . . . . 242
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senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . 242
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cie do Spraw Europejskich

Sprawozdanie KomisjiSprawUniiEuropejskiej
senator sprawozdawca
Edmund Wittbrodt . . . . . . . . . . 243

Sprawozdanie mniejszoœci Komisji Spraw
Unii Europejskiej

senator sprawozdawca mniejszoœci
Tadeusz Gruszka. . . . . . . . . . . 245

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Leon Kieres . . . . . . . . . . . . . 245

Sprawozdanie mniejszoœci Komisji Spraw
Zagranicznych

senator sprawozdawca mniejszoœci
W³odzimierz Cimoszewicz . . . . . . 246
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senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . 247
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 248
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 248
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Leon Kieres . . . . . . . . . . . . . 248
senator sprawozdawca
Edmund Wittbrodt . . . . . . . . . . 249
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 249
senator sprawozdawca
Edmund Wittbrodt . . . . . . . . . . 249
senator Maciej Klima . . . . . . . . . 249

Wyst¹pienie podsekretarza stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

podsekretarz stanu
Andrzej Kremer . . . . . . . . . . . 250

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 252
podsekretarz stanu
Andrzej Kremer . . . . . . . . . . . 252
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . 252
podsekretarz stanu
Andrzej Kremer . . . . . . . . . . . 252
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 253
senator W³odzimierz Cimoszewicz. . . 254
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 254
podsekretarz stanu
Andrzej Kremer . . . . . . . . . . . 254
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 255
podsekretarz stanu
Andrzej Kremer . . . . . . . . . . . 256
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senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 256
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 258
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Zamkniêcie dyskusji

Punkt szesnasty porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o jêzyku polskim

Sprawozdanie Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu

senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . 259
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stwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Tomasz Merta . . . . . . . . . . . . 259

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 260

Zamkniêcie dyskusji
Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: sta-

nowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wykonywaniu manda-
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Sprawozdanie Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich

senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . . 260

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 261
senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . . 261
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 261
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior . . . . . . . . . . . . 261

Otwarcie dyskusji
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 262

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 31 lipca)

Wznowienie posiedzenia
Uczczenie pamiêci uczestników Powstania

Warszawskiego
Punkt osiemnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie Sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dzia³alnoœci w 2008 r wraz z Informacj¹
o podstawowych problemach radiofonii
i telewizji w 2008 roku

przewodnicz¹cy
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 264

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 267
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przewodnicz¹cy
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przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 275
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